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PM 

Brandskydd vid eldning utomhus, t.ex. 
valborgsmässoeldar 
  

 

Nr:  604 

Datum: 2019-04-24 (senast ändrad) 

Bakgrund 

Det förekommer ofta frågor från privatpersoner och föreningar kring vilka regler som gäller 

vid anordnande av valborgsmässoeldar eller annan typ av eldning utomhus. Södertörns 

brandförsvarsförbund (Sbff) remitteras ibland tillståndsansökningar från Polismyndigheten 

vid nyttjande av allmän plats eller anordnande av offentlig tillställning som omfattar 

valborgsmässoeldar.  

Syfte 

Syftet med detta PM är att förtydliga hur man kan elda på ett säkert sätt. Syftet är också att 

underlätta tillståndshanteringen och som underlag till remitterade ärenden. 

Tillstånd 

För att få anordna en tillställning på allmän plats, exempelvis valborgsfirande, krävs det enligt 

ordningslagen tillstånd. Det är Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten, som 

beviljar tillstånd. 

Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt 

inget tillstånd. 

Kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. 

Ansvar och anmälan 

Den som eldar ansvarar i enlighet med kraven 2 kap. 2 § i lagen om skydd mot olyckor 

(2003:778) för att eldningen kan ske på ett säkert sätt.  

Större valborgsmässoeldar bör anmälas till Södertörns brandförsvarsförbund på www.sbff.se. 

Då finns möjligheten för Sbff att kontrollera brasans storlek och placering. 

  

http://www.sbff.se/


   

Förutsättningar 

Nedan följer förutsättningarna som gäller för att eldning utomhus ska ske på ett säkert sätt. 

Väder/brandriskprognos 

Det är alltid förbjudet att elda om eldningsförbud har utfärdats enligt 10 kap. § 1 i lagen om 

skydd mot olyckor.  

 

Större eldar, såsom valborgsmässoeldar avrådes vid förhöjd brandrisk (brandriskvärde 4 eller 

5) eller stark blåst (överstigande 10 m/s). Information gällande brandriskprognos och 

vindstyrkor lämnas i första hand av SMHI via www.smhi.se. Brandriskprognos lämnas även 

av Sbff på telefon 08-721 23 26. 

Begränsning 

Brasan ska placeras på betryggande avstånd från närliggande bebyggelse, tät vegetation, el- 

och telefonledningar eller liknande för att förhindra brandspridning eller skada av brand - 

minst 50 meter. 

Brasan får inte vara för stort, maximalt cirka 6 meter i diameter och 3 meter högt. 

Ett område om 5 meter kring brasan ska röjas från torrt fjolårsgräs och annat där elden kan 

tänkas sprida sig. Området ska dessutom bevattnas vid behov.  

Lämpligt material i brasan är rena fibrösa material såsom torrt ris, kvistar, buskar och rent trä. 

Olämpligt innehåll i brasan kan ge upphov till flygbränder samt sprida obehaglig och farlig 

rök i omgivningen. Kommunernas miljömyndigheter kan ha särskilda villkor avseende detta. 

Brasan ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet 

för grannar eller kringboende genom nedsmutsning och besvärande lukt. Röken får inte heller 

spridas över väg eller järnväg eftersom detta ökar risken för trafikolyckor eller onödiga 

utryckningar. 

Tändning av brasan 

För att underlätta tändning av brasan är ett säkert sätt att använda tändvätska tillsammans med 

torra vedträn. Bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor avrådes då de innebär en 

skaderisk för de som tänder brasan samt åskådare. 

Innan brasan tänds är det viktigt att söka igenom rishögen så att inte djur har befinner sig där. 

Exempel på djur som gillar att vistas i rishögar är igelkottar, kaniner och småfåglar. Detta kan 

göras genom att flytta riset en bit, lyfta på riset eller slå på riset med ett föremål. 

Släckutrustning  

Det ska finnas utrustning för brandsläckning i erforderlig omfattning på plats. Lämpligen 

ansluten vattenfylld vattenslang eller liknande. 

Bevakning 

Ansvarig eller av ansvarig utsedd person ska finnas kvar på platsen från att elden tänts till 

dess att den brunnit ut eller släckts helt och hållet. Innan brasan lämnas på kvällen skall elden 

och glöden släckas helt och kolrester skottas ihop. Vid behov ska särskild bevakning 

anordnas. 

http://www.smhi.se/
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