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Sala kommun beslutar, med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd 

mot olyckor, att:  

§ 1.   

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet 

omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, 

kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.).  

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så 

att faran för brandspridning är låg.  

§ 2.  

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet 

omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, 

briketter, gräs, ris, grenar etc.), 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. 

Dessutom gäller inom områden med sammanhållen bebyggelse förbud mot eldning och 

bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.) i annat syfte än 

grillning och matlagning.  

 

 



§ 3.  

Eldningsförbud enligt antingen 1 eller 2 §§, träder i kraft genom att Räddningstjänsten 

Sala-Heby, operativ chef eller räddningschef, med hänvisning till denna föreskrift 

beslutar och informerar om detta via pressmeddelande på kommunens hemsida. 

Eldningsförbud upphävs av Räddningstjänsten Sala-Heby, genom beslut av operativ chef 

eller räddningschef. Information om beslutet lämnas på  kommunens hemsida. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län och till Räddningsregion Mitt informeras om fattat 

beslut. 

§ 4.   

Räddningstjänsten Sala-Heby, genom operativ chefs eller räddningschefs försorg får i 

enskilda fall besluta om undantag från dessa föreskrifter.  

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. 
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