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DELEGERINGSFÖRBUD
FÖRESKRIFTER OM ELDNINGSFÖRBUD I HÖGANÄS
KOMMUN 2022
Höganäs kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor att för Höganäs kommun gäller följande:
Generellt eldningsförbud råder vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor
brandrisk) och 5E (extremt stor brandrisk) inom kommunens geografiska område.
Förbudet gäller från 1 April 2022 – 30 September 2022 som längst eller fram till beslutets
upphävande.
Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Höganäs kommun.
Eldningsförbud vid brandriskvärde 4 och 5:
Förbud mot eldning i skog och mark eller på platser där det lätt kan sprida sig i terräng.
Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen
som ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc. Även ogräsbränning är förbjuden oavsett
bränsle.
Förbudet omfattar inte:
Grillning och matlagning på egen tomt i anslutning till villa, fritidshus, kolonistuga eller
flerfamiljsfastighet, av kommunen iordningställda grillplatser, vid företag och föreningar på
eget verksamhetsområde, campingar. Alla grillplatser skall vara utformade så att faran för
antändning och spridning är låg. Förbudet gäller ej heller för ”Heta arbeten” som utförs av
certifierade het arbetare.
Eldningsförbud vid brandriskvärde 5 E:
Förbudet gäller alla typer av eldning utomhus oavsett vilket bränsle som används.
Förbudet omfattar inte:
Grillning och matlagning på egen tomt i anslutning till villa, fritidshus, kolonistuga eller
flerfamiljsfastighet, vid företag och föreningar på eget verksamhetsområde, campingar. Alla
grillplatser skall vara utformade så att faran för antändning och spridning inte kan ske.
Heta arbeten som utförs av certifierade het arbetare.

Aktuell brandriskprognos:
Kommunen överlåter till Räddningstjänsten Skåne Nordväst inre befäl att dagligen utifrån
SMHI:s brandriskvärden bedöma brandrisken i skog och mark utifrån FWI-värdet i
(fukthalter i de tre olika markskikten) och HBV-värdet (markvattenhalter både i ett ytligt och
ett djupare markskikt) se aktuell brandriskprognos på www.rsnv.se/brandriskprognos
www.hoganas.se sök brandriskprognos
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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.

Lars Scotte
Räddningschef
Höganäs kommun
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