
Leksands kommuns föreskrifter om förbud mot eldning 
utomhus 

Beslutade av kommunfullmäktige den 4 maj 2020 § 26 

med stöd av 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriver Leksands 
kommun följande: 

Allmänna råd:  
I anslutning till paragrafer har i vissa fall förtydliganden gjorts i form av allmänna råd. 
Dessa allmänna råd är markerade med kursiv text och mot grå bakgrund. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om förbud mot eldning utomhus samt 
liknande förebyggande åtgärder mot brand. Åtgärder utöver förbud omfattar 
bedömningsgrunder för brandrisk, generella och enskilda undantag från förbud, samt 
informationsskyldighet mellan berörda aktörer. Bestämmelserna gäller i Leksands 
kommun och är beslutade enligt 2 kap. 7§ Förordning (2003:789) om skydd mot 
olyckor. 

2 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 

Brandrisk Sådan sammanvägd brandrisk i skog och mark som bedöms och fastställs av 
brandkåren enligt 5§ utifrån brandriskprognos och beredskapsläget. 

Beredskapsläget Bedömning av brandkårens förmåga. Prognosen görs som en del i framtagande av 
brandrisk och sträcker sig över samma tidsperiod. Bedömningsgrunderna kan variera 
men har som utgångspunkt att den normala förmågan till insatsberedskap ska vara 
påverkad eller riskerar att bli påverkad på ett icke försumbart sätt utifrån vad som 
beskrivs i handlingsprogram till skydd mot olyckor. 

Brandriskprognos Bedömning av brandriskdata utifrån klimat- och vegetationsfaktorer. Prognosen görs 
som en del i framtagande av brandrisk och sträcker sig över samma tidsperiod. 
Bedömningsmodellen beskrivs i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
handbok Vägledning om eldningsförbud. 

Eldning Aktiviteter som genererar öppen eld samt uppvärmning där öppen eld plötsligt och 
intensivt kan blossa upp som en del i aktiviteten. Till eldning räknas förbränning med 
fast, flytande och gasformigt bränsle samt avsiktlig upphettning över ett materials 
termiska tändpunkt. Se bilaga 1 för exempel och förtydliganden.  

Brandfarliga arbeten, 
Heta arbeten 

Uppsättningar med regler och krav på riskreducerande åtgärder såsom kompetens, 
materiel, godkännande, arbetssätt, bemanning, och liknande för att hantera 
arbetssituationer med hög risk för brand. Brandskyddsföreningen Sverige samt 
Svenska Brandsäkerhetsföretag är exempel på organisationer som upprättat sådana 
regelverk. 

Samhällsviktig 
verksamhet 

Privat och offentlig samhällsviktig verksamhet enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap definition av samhällsviktig verksamhet:  
 Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller 

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan 
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Tomt/tomtmark Ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller 
flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs 
för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. 



Eldningsförbud 

3 § Om det råder stor brandrisk (4) eller mycket stor brandrisk (5) enligt 5 § infaller 
omedelbart eldningsförbud, som benämns normalförbud, i kommunen. Vid sådana 
förhållanden är det förbjudet med eldning utomhus förutom de generella undantag 
som anges i 6 §. 

4 § Om det råder extremt stor brandrisk (5E) enligt 5 § infaller omedelbart skärpt 
eldningsförbud, som benämns totalförbud, i kommunen. Vid sådana förhållanden 
är det förbjudet med eldning utomhus förutom de generella undantag som anges i 7 
§. 

5 § Brandkåren ska bedöma vilken brandrisk som gäller. Bedömning av brandrisk ska 
göras regelbundet och med sådant intervall att onödigt ingrepp i, eller påverkan på, 
den enskildes rätt undviks. Bedömning ska dessutom göras så att förutsägbarhet 
finns i de ingrepp och den påverkan som uppstår.  

Bedömning av brandrisk enligt första stycket ska baseras på en sammanvägning av 
kända klimat- och vegetationsfaktorer samt skattning av brandkårens förmåga.  

(1) För bedömning av klimat- och vegetationsfaktorer (brandriskprognos) 
ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning om 
eldningsförbud nyttjas.  

(2) För bedömning av brandkårens förmåga (beredskapsläget) ska påverkan 
såsom redan pågående insatser, samhällsstörningar och omständigheterna 
i övrigt beaktas.  

Allmänt råd:  
Brandrisk presenteras enligt en 6-gradig skala med tillhörande beskrivning. Samma skala 
och beskrivning som MSB nyttjar i sin vägledning bör användas. För att inte blanda ihop 
dessa två bör endast den sammanvägda bedömningen av brandrisk enligt 5 § 
kommuniceras. 

Undantag från eldningsförbud 

6 § Vid normalförbud enligt 3 § gäller generellt undantag från förbudet för: 
1. Matlagning med ändamålsenlig matlagningsanordning på egen tomt, och med en 

till matlagningsbehovet anpassad omfattning på eldningen, där ingen 
spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation  

2. Eldning i badtunna, pannmur och motsvarande eldningsanordning på egen tomt 
där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation 

3. Matlagning med gas- eller vätskeformigt bränsle i sådan miljö där ingen 
spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation 

4. Eldning ombord på båtar, flottar, bryggor och liknande på sjöar eller vattendrag 
där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation  

5. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten 
och liknande regelverk. 

6. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet. 
7. Eldning med liten och kontrollerad effektutveckling, maximalt 200W, i sådan 

miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation. 

Allmänt råd:  
För förtydliganden kring de generella undantagen från eldningsförbud, se bilaga 1. 
  



7 § Vid totalförbud enligt 4 § gäller generellt undantag från förbudet för: 
1. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten 

och liknande regelverk. 
2. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet  
3. Eldning med mycket liten och noga kontrollerad effektutveckling, maximalt 50W, 

i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation. 

Allmänt råd:  
För förtydliganden kring de generella undantagen från skärpt eldningsförbud, se bilaga 
1. 

8 § Enskilda undantag från eldningsförbud enligt 3-4 §§, kan efter ansökan 
medges av brandkåren i särskilda fall.  
Vid beslut om undantag kan medges ska rådande brandrisk, spridningsrisk, 
behovet för eldning, materiel och organisation för bevakning och 
brandbekämpning hos den sökande, samt omständigheterna i övrigt beaktas.  

Undantag från förbud mot eldning ska tidsbegränsas och kan förenas med 
särskilda villkor. 

Allmänt råd:  
I första hand bör den tänkta eldningen utföras vid annan tidpunkt då eldningsförbud ej 
råder, men om detta inte är möjligt ska ansökan om undantag skickas till brandkåren. 
Sådana undantag som kan medges i särskilda fall enligt 8 § bör beviljas om 
brandsäkerheten bedöms skälig och om verksamheten har ett allmänintresse eller 
betydande privat intresse samt inte går att utföra vid annan tidpunkt. 

Information 

9 § Brandkåren ska meddela kommunen om vilken brandrisk som råder enligt 5 
§. En bedömning om brandrisk som innebär att eldningsförbud råder, samt 
en bedömning om brandrisk som innebär att eldningsförbud inte längre 
råder, ska omedelbart kommuniceras med behörig tjänsteperson i 
kommunen. 
Rådande brandrisk och eventuellt eldningsförbud enligt 3-4 §§ ska via 
kommunen och brandkåren kommuniceras löpande till de som vistas i 
kommunen.  

Allmänt råd:  
Brandkårens och kommunens information till de som vistas i kommunen bör så långt det 
är möjligt automatiseras och tillhandahållas på vanligt förekommande media såsom 
hemsidor, infartsskyltar och liknande. 

10 § Om beslut om undantag från rådande förbud har meddelats enligt 8 § ska 
detta kommuniceras till kommunen. 

Allmänt råd: 
Beslut om undantag enligt 8 § bör meddelas kommunen som ett ordinarie 
delegationsbeslut eller när det annars begärs. 
  



Tillfälliga skärpande beslut 

11 § Om annat beslut om eldningsförbud fattas av behörig beslutsfattare som 
innebär skärpning av vad som anges i denna föreskrift ska sådant beslut 
gälla före denna föreskrift under det andra beslutets giltighetstid.  

Om sådant beslut som avses i första stycket fattas så upphör under samma 
period alla generella och enskilda undantag enligt 6-8§§ i denna författning. 

Föreskriftens giltighet 

12 § Föreskriften gäller från 2020-06-01 och tills vidare.  
 
 
 
 
Upplysning 
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan 
dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  
 


