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Föreskrift om eldningsförbud i Burlövs kommun
Beslutskod: A 3.10
Härmed beslutas om eldningsförbud i Burlövs kommun. Beslutet gäller från 2021-06-18 tills
annat beslut meddelas.
Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Förbudet omfattar
aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris,
grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare,
pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark. Med utomhus avses i detta beslut skog
eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Grillning direkt på mark eller
på engångsgrill direkt på marken är ej tillåtet.
Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grillar på ben eller stativ så att
det inte finns risk för brandspridning. Grillen ska placeras på ett jämnt underlag av grus eller
sten på behörigt avstånd från brännbart material. Grillning ska ske med stor försiktighet och på
eget ansvar.
Motivering:
Den senaste tidens varma och torra väderlek har medfört att det är extremt torrt i skog och
mark. Risken för brandspridning är stor. Beslutet baseras på Räddningstjänsten Syds
brandriskprognos och rekommendation 2021-06-17.
Beslutet tas med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt dess förordning (2 kap. 7 §)
och krav däri om att länsstyrelsen eller en kommun får meddela förbud om eldning utomhus
eller liknande förebyggande åtgärder mot brand.
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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.

Ytterligare information om eldningsförbudet:
www.burlov.se
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