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All information om hur anmälan ska gå till hittar du i skriften ”Information och rutiner vid Hygges- och 
naturvårdsbränning” som finns på kommunens hemsida, www.asele.se eller via Länsstyrelsen, Krisberedskap. Här 
finns även information om vilka åtgärder som förväntas av ER före, under och efter bränningen samt vilken 
information som skall bifogas anmälan. 

Kom ihåg att skicka in din anmälan på denna blankett senast 30 dagar före planerad bränning! 
Skicka anmälan, karta och insatsplan med e-post till conny.sandstrom@asele.se 

 

Anmälan om hygges- eller naturvårdsbränning 

 

Sökande 
Skogsägare Organisations-/personnummer 

Faktureringsadress Postnummer Postort 

Kontaktperson (t.ex. undertecknande person) e-postadress 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Ort, datum Sökandes underskrift Namnförtydligande 

Granskning och administrering av bränningsanmälan är avgiftsbelagt. Detta innebär att myndigheten har ett 
kreditförhållande till sökande och har rätt att begära in personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med 
europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.asele.se/personuppgifter. Din ansökan är offentlig handling. 

Uppgifter om bränningen 
   Hyggesbränning 

  Naturvårdsbränning

 Annan bränning: 

Avser utföra bränning vid 
(traktens namn): 

I kommun: Planerad tidpunkt: Omfattning i hektar: 

Traktens koordinat enligt: 
   SWEREF 99 (i första hand)    RT90 

 
   Annat koordinatsystem: 

X-koordinat Y-koordinat 

Ansvarig bränningsledare: Telefon (mobil) Telefon (arbete) Telefon (bostad) 

Alternativ kontaktperson: Telefon (mobil) Telefon (arbete) Telefon (bostad) 

Räddningstjänstens anteckningar: 

Glöm inte bifoga: Insatsområde: 

  Lägesangivelse på topografisk karta Granskad: 

  Insatsplan Tänd: 

Efterbevakning: 
 

http://www.asele.se/
http://www.asele.se/
http://www.asele.se/personuppgifter
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INFORMATION OCH RUTINER VID HYGGES- NATURVÅRDSBRÄNNING 
 

1. Förhandsanmälan till Åsele kommun 
• Den som avser att utföra hygges- eller naturvårdsbränning bör anmäla detta skriftligt till 

Åsele kommun räddningstjänsten senast 30 dagar före planerad bränning. 
• Anmälningsblankett tillhandahålls av Åsele kommun. 
• Anmälan ska innehålla uppgifter om plats för bränning, koordinat, skogs-ägare, insatsplan, 

bränningsledare, kontaktpersoner med adresser och telefonnummer, tidsangivelser samt 
resurslista på personal och materiel. 

• Anmälan gäller i två år och därefter måste ny ansökan göras om bränning ej är genomförd. 
 

2. Lägesangivelse på karta och insatsplan 
• Anmälan ska åtföljas av topografisk karta i skala 1:50 000 eller 1:100 000 med lägesangivning 

enligt SWEREF 99. 
• Hantering av anmälan kräver att lägesangivningen är korrekt. 
• Bränningsledaren ska upprätta och bifoga en insatsplan för den aktuella bränningen.  

Planen, med karta 1:20 000, ska visa bränningsområdet, vägar, vändplatser, vattentag, sjöar, 
kraftledningar, begränsningslinjer i terrängen samt klargöra bränningsledarens organisation 
samt resurser för bränning och efterbevakning mm. 

 
3. Bekräftelse på anmälan 

• Åsele kommun bekräftar skriftligt mottagandet av bränningsanmälan och anger anmälningsnummer. 
• Avgiften till Åsele kommun debiteras enligt fastslagen taxa vid ärendets handläggning. 
• Anmälan som inte är komplett handlägges ej. 

 
4. Besiktning 

• Räddningschefen granskar insatsplanen och arrangemanget och kan även begära 
besiktning av brännplatsen. 

• Granskning och besiktning är avgiftsbelagd enligt timtaxa för personal. 
 

5. Definitiv anmälan 
• Vid eldningsförbud ges ett generellt undantag från eldningsförbudet för hygges- 

eller naturvårdsbränning. 
• Före tändning ska räddningschef i beredskap meddelas 0940-146 05. 
• Bränning sker på markägarens ansvar. 
• Brännaren ska till räddningschef i beredskap göra definitiv anmälan, dagen innan som 

bränning ska äga rum, på 0940-146 05. 

http://www.asele.se/
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6. Efter bränning 

• När bränningen är avslutad och ”släckt” ska brännaren meddela detta till räddningschef i beredskap 
0940-146 05. 

• Uppgifter skall lämnas om vem som är ansvarig för efterbevakning.  
Anmälan ska också  ske när bränningen är ”helt kall” och ingen ytterligare bevakning behövs. 

 

7. Ansvar 
• Det åligger skogsägare och bränningsledare att tillse att bränningen inte förorsakar skogsbrand. 
• Detta ansvar gäller även om kommunens räddningstjänst har besiktigat platsen. 
• Bränning utan anmälan vid eldningsförbud föranleder polisanmälan. 

 
8. Skogsbrandsbevakning med flyg 

• Under sommaren sker skogsbrandsbevakning med flyg.  
Detta fråntar inte skogsägaren egenansvaret för att bevaka sin skogsegendom. 

 

Kontakt anmälan: conny.sandstrom@asele.se   0941–14033, 070–2858160 
 
 
 

             
 
 Conny Sandström 
 Räddningschef 
 Åsele kommun 

http://www.asele.se/
mailto:conny.sandstrom@asele.se

	Sökande
	Uppgifter om bränningen
	INFORMATION OCH RUTINER VID HYGGES- NATURVÅRDSBRÄNNING
	2. Lägesangivelse på karta och insatsplan
	3. Bekräftelse på anmälan
	4. Besiktning
	5. Definitiv anmälan
	6. Efter bränning

	0940-146 05.
	7. Ansvar
	8. Skogsbrandsbevakning med flyg


	Skogsägare: 
	Organisationspersonnummer: 
	Faktureringsadress: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Kontaktperson tex undertecknande person: 
	epostadress: 
	Telefon dagtid inkl riktnummer: 
	Mobiltelefon: 
	Ort datum: 
	Sökandes underskrift: 
	Namnförtydligande: 
	Avser utföra bränning vid traktens namn: 
	I kommun: 
	Planerad tidpunkt: 
	Omfattning i hektar: 
	Xkoordinat: 
	Ykoordinat: 
	Ansvarig bränningsledare: 
	Telefon mobil: 
	Telefon arbete: 
	Telefon bostad: 
	Alternativ kontaktperson: 
	Telefon mobil_2: 
	Telefon arbete_2: 
	Telefon bostad_2: 


