Stadsledningsförvaltningen

Dnr 00366/2019

Föreskrifter om eldningsförbud i Helsingborgs stad
Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad har den 19 juni 2019, § 94, beslutat med stöd
av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att följande ska gälla för
Helsingborgs kommun:
Föreskrifterna om eldningsförbud baseras på Räddningstjänsten Skåne Nordvästs
brandriskprognoser och beskriver omfattningen av eldningsförbudet i Helsingborgs
kommun vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk) och 5 (mycket stor brandrisk)
respektive 5E (extremt stor brandrisk). Aktuell brandriskprognos publiceras på
Räddningstjänsten Skåne Nordvästs hemsida.

Förbud vid brandriskvärde 4 och 5:
1§
Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som
eldning, grillning, uppvärmning, matlagning och bränning med fast bränsle
(ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Förbud mot användning av ogräsbrännare
gäller oavsett bränsle.

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark eller områden där eld lätt
kan spridas vidare i terrängen.
Förbudet omfattar inte:

-

2§

grillning på av kommunen iordningställda platser utformade så att
möjligheten till spridning av brand är låg,

grillning och matlagning på tomt i anslutning till villa, fritidshus,
kolonistuga eller flerbostadshus. Grill eller annan matlagningsanordning
ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk för
brandspridning, till exempel att anordningen har ben eller står på stativ
och placeras på behörigt avstånd från skog eller högt gräs. Det är också
tillåtet att, på samma villkor, grilla på campingplatser.

grillning och matlagning som utförs av ideella föreningar och näringsidkare
inom eget verksamhetsområde, om det sker på obrännbart underlag på
behörigt avstånd från skog och mark eller annat brännbart material och
där brandsläckningsutrustning finns tillgänglig.

Förbudet enligt 1 § gäller vid brandriskvärde 4 och 5.

Förbud vid brandriskvärde 5E:
3§
Förbud mot alla typer av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som
eldning, grillning, uppvärmning, matlagning, bränning oavsett vilken typ av
bränsle som används.

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark eller områden där eld lätt
kan spridas vidare i terrängen.
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Förbudet omfattar inte:
-

-

-

4§

-

grillning och matlagning på tomt i anslutning till villa, fritidshus ,
kolonistuga eller flerbostadshus. Grill eller annan matlagningsanordning
ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk för
brandspridning, till exempel att anordningen har ben eller står på stativ
och placeras på behörigt avstånd från skog eller högt gräs. Det är också
tillåtet att, på samma villkor, grilla på campingplatser.
användning av gasolvärmare på tomt i anslutning till villa, fritidshus,
kolonistuga eller flerbostadshus eller inom det egna verksamhetsområdet
för ideella föreningar och näringsidkare.

grillning och matlagning som utförs av ideella föreningar och näringsidkare
inom eget verksamhetsområde, om det sker på obrännbart underlag på
behörigt avstånd från skog och mark eller annat brännbart material och
där brandsläckningsutrustning finns tillgänglig.

heta arbeten om de utförs av certifierade hetarbetare.

Förbudet enligt 3 § gäller vid brandriskvärden 5E.

Övrigt
5§
Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av kommunstyrelsen.

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.

Föreskrifter om eldning finns också i Helsingborgs stads lokala miljö- och
hälsoföreskrifter.

