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                                                                                                                                Mars 2010. 

 

Allmänt om eldning utomhus inom Tjörns kommun. 

 
Får man elda utomhus? 
Det är en fråga som ofta ställs till oss på Räddningstjänsten Tjörn. 

 
Eldning utomhus är normalt tillåten inom Tjörns kommun. 

  
Det är Du som eldar eller grillar som ansvarar för elden och dess konsekvenser. 
 
Förlorar du kontrollen över elden med brandspridning som följd, kan detta komma att 
betraktas som allmänfarlig vårdslöshet.             SFS 1962:700. Brottsbalken kapitel 12 och 13. 
  
Om du skall elda – gör det på ett betryggande sätt. Elda aldrig i närheten av  
byggnader, skog, el- eller telefonledningar. Elda aldrig ensam.  
Bränn bara små ytor åt gången och i rätt riktning, dvs. mot vinden och inte med! 
Eldningen bör vara avklarad och släckt vid mörkrets inbrott. 
 
Släckutrustning skall finnas, samt vid nödläge möjlighet att larma SOS 112.  
Lämna aldrig elden utan uppsikt innan den är helt släckt. 
En enkel regel säger att den som startar eldningen, också släcker den! 
 
Eldning måste ske så att ingen har olägenhet av röken.  
Kontrollera med Tjörns kommuns Miljöavdelning vad som gäller där du ska elda. 
Telefon  0304–60 11 48.  Mån – ons. Fredagar 08:00 – 16:00. Torsdagar 08:00 – 18:00. 
eller över e-postadress  samhallsbyggnad@tjorn.se  
 

 
Eldningsförbud kan utfärdas av Räddningschefen eller Länsstyrelsen. 

 
Beslutet stödjer sig på 2 kap 7 § i förordningen om skydd mot olyckor. ( 2003:789 )  
Information om eldningsförbud kommer att finnas på Tjörns kommuns hemsida,  
www.tjorn.se/raddning , kommunens anslagstavla på Medborgarkontoret,  
samt annonseras under kungörelse i lokal/dagstidningar. 
 

Det åligger alltid den som tänkt elda att själv förvissa sig om 
eldningsförbud råder eller ej. 

 
Uppgifter om brandriskprognoser finns på SMHI´s hemsida. www.smhi.se 
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Vi har även sammanställt lite vägledande information som kan vara till nytta vid eldning. 
Finns att hämta på Medborgarkontoret Tjörns kommun, Räddningsstationen Enebacken 1 
i Skärhamn, eller skriv ut från kommunens hemsida www.tjorn.se/raddning/eldning   
 
1)  Råd och anvisningar vid eldning i Mindre omfattning. 
     Villatomt, fritidstomt eller likvärdigt inom Tjörns kommun. 
 
2)  Råd och anvisningar vid eldning i Större omfattning inom Tjörns kommun. 
   
 
 
Att tänka på:  Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande bör undvikas  
                          på grund av kraftig rökutveckling. Tänk på dina grannar! 
                          Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor  
                          och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt  
                          eller giftig rökutveckling får inte förekomma i elden.  
 

Lämnas istället på Heås återvinningscentral. Tfn: 0304 – 66 23 62. 0706 65 97 48. 
 
 

Ring oss gärna om du har frågor eller funderingar, på telefon 0304-60 12 00. 
Mån-fre kl. 08:00 -16:00. eller e-posta oss på raddning@tjorn.se 

Post - Besöksadressen är: Räddningstjänsten Tjörn. Enebacken 1. 471 33 Skärhamn. 
 
 

 
 
 

Vill du ha hjälp med brandsäkerhetsutbildning? I hemmet, föreningen, firman? 
Gå då in på  www.brandinfo.nu  eller kontakta oss på Räddningstjänsten Tjörn. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
Carl-Ian Bissmark.  
Räddningschef Tjörns kommun.  
 
Skärhamn den 22 mars 2010.  
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                                    Mars 2010. 
                              

 
Råd och anvisningar vid eldning i Mindre omfattning. 

Villatomt, fritidstomt eller likvärdigt inom Tjörns kommun. 
 
 

 
1. Anmälningsplikt till Räddningstjänsten Tjörn föreligger inte. 

 
 

2. Tillåtet att elda: 
Ris, torra löv, torrt gräs. Får eldas om det kan ske utan olägenhet. 

   Vid tveksamheter kontakta Tjörns kommuns Miljöavdelning. 
   Telefon 0304 - 60 11 48. Mån – ons. Fredagar kl: 08:00 – 16:00 
   samt Torsdagar 08:00 – 18:00, eller e-posta samhallsbyggnad@tjorn.se 
        
 

3. Avstånd: 
När du skall elda - gör det på betryggande sätt och avstånd till byggnader, 
brännbart upplag, skog, el - telefonledningar, arbetsmaskiner, växande 
gröda, eller brandfarliga varor.  
 
 

4. Avgränsnings och skyddsåtgärder: 
Före eldnings igångsättande bör lämpliga åtgärder för brandsläckning vara 
framtaget. Detta kan vara vattenförråd, trädgårdslang med godtagbart tryck, 
ruskor eller dylikt. Vid eldning på marken vattna runt om området som skall 
brännas av. När mycket ris ska eldas ta lite i taget. 

   Bäst är att elda i en plåttunna, kar eller likvärdigt. 
 
 

5. Bevakning: 
Elden skall hållas under bevakning till den släckts. 

   Enkel regel: Den som startat eldningen, släcker den! 
 
 

6. Vindändring: 
Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk bör 
eldning upphöra. Prognoser finns på SMHI`s hemsida  www.smhi.se   
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7. Larmrutiner: 
På platsen eller i dess närhet ska finnas larmmöjligheter. Helst mobiltelefon 
så att det går att mot-ringa, SOS-Alarm 112. 
 
 

8. Kontroll efter eldning: 
Särskild kontroll av större askhögar skall ske. Vattenbegjutning under 
omrörning eller täckning med jord eller sand förhindrar att branden sprids. 
Efterkontroll bör göras efter ett par timmar. 
 
 

9. Tidpunkt för eldning: 
Eldning bör vara avslutad senast vid mörkrets inbrott. Risken för onödiga 
larm ökar påtagligt efter mörkrets inbrott. 

 
 

10.  Förlorar Du kontrollen över elden med brandspridning som följd, kan detta 
 komma att betraktas som allmänfarlig vårdslöshet.   
 SFS. 1962:700. Brottsbalken kapitel 12 och 13.  
 
 

       Tänk på dina grannar! 
 

 
 
 

Kom ihåg! 
 

Eldning sker under eget ansvar även om den är anmäld till 
Räddningstjänsten Tjörn eller Miljöförvaltningen Tjörns kommun. 

 
 

 
 
 

Ring oss gärna om du har frågor eller funderingar, på telefon 0304-60 12 00. 
Mån-fre kl. 08:00 -16:00. eller e-posta oss på raddning@tjorn.se 

Post-Besöksadressen är: Räddningstjänsten Tjörn. Enebacken 1. 471 33 Skärhamn. 
 
 

Vill du ha hjälp med brandsäkerhetsutbildning? I hemmet, föreningen, firman? 
Gå då in på  www.brandinfo.nu  eller kontakta oss på Räddningstjänsten Tjörn. 
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                                                                                                                                        Mars 2010. 
 

 
Råd och anvisningar vid eldning i Större omfattning  

inom Tjörns kommun. 
 

 
Anmälan bör alltid göras till Räddningstjänsten Tjörn på telefon 0304 - 60 12 00. 

Mån-fre kl: 08:00 - 16:00.  
Post-Besöksadressen är: Räddningstjänsten Tjörn. Enebacken 1. 471 33 Skärhamn. 

 
 

1. Tillåtet att elda: 
Ris, torra löv, torrt gräs. Får eldas om det kan ske utan olägenhet. 
Vid tveksamheter kontakta Tjörns kommuns Miljöavdelning. 
Telefon 0304 - 60 11 48. Mån – ons. Fredagar kl: 08:00 – 16:00 
samt Torsdagar 08:00 – 18:00, eller e-posta samhallsbyggnad@tjorn.se 

 
 
 

2. Avstånd: 
När du skall elda - gör det på betryggande sätt och avstånd till byggnader, 
brännbart upplag, skog, el - telefonledningar, arbetsmaskiner, växande gröda, 
eller brandfarliga varor.   

 
 
3.  Avgränsnings och skyddsåtgärder: 
     Skyddsavbränning kan vara nödvändig. Vattning runt platsen för eldning.  
     Före eldnings igångsättning bör lämpliga åtgärder för brandsläckning vara 
     framtaget. Detta kan vara lämpligt stort vattenförråd, trädgårdsslang med 
     godtagbart tryck. Vid risk för gräsbränder använd ruskor eller handredskap 
     tex. långskaftade s.k. stålräfsor. När mycket ris ska eldas ta lite i taget.   
          
 
4.   Bevakning: 
     Elden ska hållas under bevakning tills den släckts. 
     Enkel regel: Den som startat eldningen, släcker den! 
 
 
5.   Vindändring: 
     Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk bör 
     eldning upphöra. Prognoser finns på SMHI`s hemsida  www.smhi.se         
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6.  Larmrutiner: 
    På platsen eller i dess närhet ska finnas larmmöjligheter. Helst mobiltelefon så 
    att det går att mot-ringa, SOS-Alarm 112.       
 
 
7.  Kontroll efter eldning: 
    Särskild kontroll av större askhögar skall ske. Vattenbegjutning under 
    omrörning eller täckning med jord eller sand förhindrar att branden sprids. 
    Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.  
      
 
8.  Tidpunkt för eldning: 
    Eldning bör vara avslutad senast vid mörkrets inbrott. Risken för onödiga larm 
    ökar påtagligt efter mörkrets inbrott.    
 
 

        9.  Förlorar Du kontrollen över elden med brandspridning som följd, kan detta 
          komma att betraktas som allmänfarlig vårdslöshet.   
          SFS. 1962:700. Brottsbalken kapitel 12 och 13.  
 
 

        Tänk på dina grannar! 
 

 
Kom ihåg! 

 
Eldning sker under eget ansvar även om den är anmäld till 

Räddningstjänsten Tjörn eller Miljöförvaltningen Tjörns kommun. 
 
 

 
 

Ring oss gärna om du har frågor eller funderingar, på telefon 0304-60 12 00. 
Mån-fre kl. 08:00 -16:00. eller e-posta oss på raddning@tjorn.se 

Post-Besöksadressen är: Räddningstjänsten Tjörn. Enebacken 1. 471 33 Skärhamn. 
 
 

Vill du ha hjälp med brandsäkerhetsutbildning? I hemmet, föreningen, firman? 
Gå då in på  www.brandinfo.nu  eller kontakta oss på Räddningstjänsten Tjörn. 
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