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”är ni så pass handikappade så att 

människor ska behöva dö ut för att ni ska 

hålla några tallar vid liv?”

Citat från inkommen fråga – DNR 2018-07474

Med anledning av tidningsartikel AB 25 juli:

”Förbjud grillning – även i privata trädgårdar”



Varför en vägledning?

• Behov av rättssäkra föreskrifter

- Brott mot eldningsförbud belagt med straffrättslig påföljd

- Eldningsförbud stort ingrepp i den personliga friheten

• Skapa tydlighet om:

- Vad ett eldningsförbud kan omfatta

- Grunderna för omfattningen

- Hur man kan gå tillväga

- Hur sprida innehåll och budskap



Vad innehåller vägledningen?

• Introduktion i ämnet

- Gällande regelverk

- Riskbild/statistik

• Vad bör beaktas?

- Syftet

- Riskvärdering

- Arbetssätt

- Spridning av innehåll







Föreskrifter om eldningsförbud? 

• Länsstyrelser och kommuner har bemyndigandet

• Endast en föreskrift för varje geografiskt område

• Proportionerligt

• Anpassat efter den situation som råder för tillfället

• Klara och enkla till sin natur









Avläsning 

brandriskvärden.

steg 1-4

Jämför värdena för 

FWI-Index, FWI, DC 

och DCM med 

”mallarna”.

Behov av 

eldningsförbud 

– högre nivå.

Behov av 

eldningsförbud 

– lägre nivå.

Inget behov av 

eldningsförbud

Inget beslut om 

eldningsförbud, eller 

beslut att upphäva 

gällande.

Beslut om att utfärda 

föreskrifter för 

eldningsförbud 

- lägre nivå

Beslut om att utfärda 

föreskrifter för 

eldningsförbud 

- högre nivå



Förslag till föreskrifter

Lägre nivån Högre nivån
X-län/kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 §

förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för 

län/kommun/begränsat geografiskt område gäller följande:

1 § Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet 

omfattar, aktiviteter som eldning, grillning, 

matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, 

gräs, ris, grenar etc.).

Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda 

platser utformade så att möjligheten till spridning 

är låg.

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark 

så nära skog att eld lätt kan spridas till skog 

eller vidare i terrängen.

2 § Förbudet gäller från dag-månad-år fram till beslut 

om föreskriftens upphävande

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges 

av den myndighet som fattat beslut om denna 

föreskrift.

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.

X-län/kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 §

förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för 

län/kommun/begränsat geografiskt område gäller följande:

1 § Förbud mot alla typer av eldning utomhus. Förbudet 

omfattar aktiviteter som eldning, grillning, 

matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, 

gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som 

innefattar användande av spritbrännare, 

gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta 

arbeten.

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark 

så nära skog att eld lätt kan spridas till skog 

eller vidare i terrängen.

2 § Förbudet gäller från dag-månad-år fram till beslut 

om föreskriftens upphävande

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges 

av den myndighet som fattat beslut om denna 

föreskrift.

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.



Samverkan och kommunikation 

• Samordning
- Skilda behov 

- Tid för beslut och kungörelse

- Vem beslutar och kungör föreskrift

- Vad kan medge undantag

- Tillgång till kompetens

- Hur sprids innehållet



Förväntad effekt

• Ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet

- Vad kan förbjudas

- Vilka utomhusmiljöer omfattas

- Vad kan medge undantag 



Frågestund!

• Passa på innan remisstiden går ut! 

• Eventuella synpunkter ni vill framföra på remissen kan vi 

inte hantera här.

• Remissvar till MSB senast måndag 1/4

• registrator@msb.se

• ange diarienummer MSB 2019-02962 så kommer det 

rätt snabbare.



Parallellsessioner 2, 09:20-10:00

Seminarium Grupprum

A. Tillsyn av brandtekniska lösningar Fröding, plan 3

B. Bärförmåga vid brand Gustaf, plan 3

C. LBE, förvaltningsjuridik Alfred Nobel, plan 5

D. Säkerhet i offentlig miljö, skydd mot antag. Leander, plan 4

E. Vägledning kring eldningsförbud Selma Lagerlöf, plan 3

F. Utredning om risker enligt LBE Zarah, plan 4

G. Brandskyddskontroll, ett kommunalt ansvar Nils Ferlin, plan 3


