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Föreskrift om skärpt eldningsförbud 
 

Åsele kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor att för hela Åsele kommun 
geografiska område gäller följande:  

• 1 §  
Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen 
bebyggelse. Förbudet omfattar: 

o  aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta 
bränslen (ved, kol, briketter gräs, ris, grenar etcetera),  

o användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller 
vätskeformiga bränslen.  

Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för 
matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning 
att dessa är placerade så att faran för antändning och 
spridning är låg.  

Inom områden med sammanhållen bebyggelse gäller 
dessutom förbud mot eldning och bränning med fasta 
bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera) i annat 
syfte än grillning och matlagning. 

• 2 §  
Förbudet gäller från 2020-06-25 kl. 13:00 fram till beslut om 
föreskriftens upphävande.  

• 3 §  
Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Åsele 
kommun. 

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. 

Räddningstjänsten Åsele 2020-06-25 

 

 
Conny Sandström 
Räddningschef Åsele kommun 
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Ärendet 

Beslut om föreskrift om eldningsförbud har fattats på grund av den 
stora brandrisk som för närvarande råder. Beslut i detta ärende har 
fattats av Conny Sandström, Räddningschef. 
Beslutsfattaren har formell delegation enligt 6 kap. 33§ i 
kommunallagen (1991:900) att föreskriva om eldningsförbud enligt 2 
kap 7 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Upplysning om hur man överklagar 
 

Om du vill överklaga det föreskrivna beslutet ska du skriva till 
Länsstyrelsen i Västerbottens län under adress  
Räddningstjänsten Åsele kommun, Vasagatan 5 919 85 Åsele.  
 
Räddningstjänsten måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från 
det datum då beslutet kungjordes. 

 
• Du måste ange vilket beslut du överklagar t ex genom att 

hänvisa till diarienumret. 
• Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken 

ändring du anser bör göras. Redogör även för andra 
uppgifter som du anser kan ha betydelse i ärendet. 

• Underteckna skrivelsen. 

 


