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Eldning utomhus
Syftet med räddningstjänstens råd är att minimera risken för oavsiktlig brand eller oavsiktligt
falsklarm. Tänk på att miljömyndigheten har andra krav med hänsyn till miljö och hälsa. Tänk
också på att det kan krävas polistillstånd för att arrangera ett valborgsfirande dit allmänheten
kan komma.


Om eldningsförbud finns utfärdat får ingen eldning genomföras. Förbudet gäller även
på iordningställda eld-/grillplatser. Eldningsförbud publiceras på kommunens hemsida.



Om rådande brandriskprognos är 4 eller 5, ska eldning ske med stor försiktighet.
Varning publiceras på kommunens hemsida.



Eldning avråds om vindhastigheten överstiger 10 m/s.



För brasor upp till 2 meter i diameter bör skyddsavståndet till byggnader, vägar och
järnvägar vara minst 25 meter. För större brasor (maximalt 8 meter i diameter) bör
skyddsavståndet vara minst 75 meter. Elda aldrig under ledningar.



På eldningsplatsen ska det finnas tillgång till vatten för släckning, helst med framdragen
och trycksatt slang. Elden ska kunna släckas ner med det vatten som finns tillgängligt på
platsen. Det bör även finnas en räfsa, spade eller liknande lättillgängligt.



Elda på obrännbart eller väl nedklippt och blötlagt underlag med säkert avstånd till torrt
gräs och vegetation. Röj undan fjolårsgräs minst två meter från brasan, dock helst minst
samma avstånd som brasan är bred. Beakta vindriktningen och risken för att gnistor kan
antända gräs och annan vegetation längre bort.



Tänd aldrig med bensin. Använd hellre papper eller tändvätska.



Elda endast torrt ris och torra grenar. Elda inte löv, gräs eller annat som kan skapa
mycket rök.



Lämna aldrig elden obevakad.



Elda inte efter mörkrets inbrott.



Efter avslutad eldning ska all glöd släckas med mycket vatten. Efterkontrollera en
timme senare och släck mer om glöd finns kvar. En stor askhög kan glöda i flera dygn
om den inte släcks ordentligt.



Mer omfattande eldning, som kan uppmärksammas från långt håll eller som kan skapa
mycket rök, exempelvis halmbränning, ska anmälas till räddningstjänsten före
eldningen.
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