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Elda säkert under årets brandfarligaste tid! 
 
Eftersom det från vårmånaderna och ett antal månader framåt är väldigt torrt i skog och mark ska man vara extra försiktig 
om man måste elda. Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och val av bränsle. 
Tänk på att det du tänder ska du också släcka. Ansvaret är ditt! 
 
Före bränning 
Vid anordnande av större Valborgsbål med offentlig sammankomst ska Polisen kontaktas för att besluta om det behövs 
tillstånd enligt ordningslagen. Detta gäller särskilt offentliga platser som ligger inom detaljplanelagt område. Polisen kan i 
tillståndet komma med kompletterande villkor utöver de som Räddningstjänsten ställer.  
 
Kraftig rökutveckling och askspridning kan vara en avsevärd miljöolägenhet. Dessa bränningar kan förbjudas av 
miljöinspektör. I bål får ej förekomma sopor, målat eller impregnerat trä.  
 
Trädgårdsavfall i form av kvistar och löv får dock eldas utan anmälan. Glöm inte bort att ta hänsyn till grannar. Vid eldning 
av trädgårdsavfall och vid avfallsförbränning som godkänts av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ska miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler följas. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås och att tidpunkt och 
plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar störningar för kringboende. Se även www.kristianstad.se – miljö energi 
– avfall & återvinning – eldning av avfall. 
 
Kontrollera att inget eldningsförbud råder (kan t.ex. råda vid längre torrperioder)! Detta kan du få svar på hos 
räddningstjänsten! (Via Larmcentralen 044-200400). 
 
Viktiga punkter! 

• Håll tillräckliga avstånd! (75 m från byggnad och 40 m från växande gröda/arbetande maskin, inga brännbara 
ämnen inom dessa avstånd) 

• Vind (vid stark vind får ingen bränning ske, vind får ej ligga över annan bebyggelse eller allmän väg) 
• Avgränsnings- och skyddsåtgärder (minst 2 meter/erforderligt fritt runt bålet, avvattning av ytan, tillgång till 

handredskap: -ståltrådsräfsor o.d.)  
• Luftledning (ingen eldning får förekomma så att det påverkar ledningar) 
• Släckutrustning (tillgång vatten, spadar, ruskor o.d.) 
• Tidpunkt (bränning bör vara avslutad senast vid solens nedgång, risken för onödiga larm ökar efter mörkrets 

inbrott) (Under Valborg utgår detta.) 
 
Under eldning 

• Eldning ska alltid ske under kontroll. Elden ska hållas under bevakning tills den är släckt. 
• Var observant på risk med gnistregn som sprids med vinden! 
• Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk, så ska eldningen avbrytas. 
• Utrustningen för brandsläckning ska hållas lätt tillgänglig. 
• Säkerställ att du kan larma räddningstjänst (via telefon eller mobiltelefon) om elden sprider sig! Vid nödsituation, 

ring 112! 
 

http://www.kristianstad.se/


Efter eldning 
• Brasan ska bevakas tills elden är släckt och risken för brandspridning upphört. Vid blåst är risken särskilt stor för 

återantändning av rester som inte brunnit upp helt. 
• I större askhögar ska vattenbegjutning varvas med omrörning eller täckning med jord/sand.  
• Efterkontroll ska göras ett par timmar efter det att bränningen avslutats. 

 
Avrådan! 
Under eldningsperioden inträffar det ibland att inget eldningsförbud råder men att vi ändå avråder dig från att elda. Ta våra 
uppmaningar på allvar! En avrådan innebär inte att vi formellt hindrar dig från att elda men att vi uppmärksammar på att 
riskerna är större än normalt. 
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