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Rutiner vid hyggesbränning/naturvårdsbränning
1. Förhandsanmälan
Den som avser att utföra hygges- eller naturvårdsbränning ska anmäla detta till
räddningstjänsten Mitt Bohuslän skriftligen. Anmälningsblankett tillhandahålls av
räddningstjänsten.
Avgiften för anmälan är 1 266 kr exkl. moms. För anmälan som inte är komplett
eller fordrar merarbete debiteras timersättning.
2. Lägesangivelse
Anmälan skall åtföljas av en lämplig karta med lägesangivelser. Dessa ska med stor
omsorg visa vart bränningen skall ske.
I samband med lägesangivelse skall också en plan för bränningen upprättas. Där
ska visa bränningens område, vägar, vattentag, sjöar, kraftledningar, tänkta
begränsningslinjer i terrängen. Bränningsledarens organisation och resurser för
bränningen med efterkontroll ska också redovisas.
3. Besiktning
Räddningstjänsten granskar planen samt arrangemanget och kan eventuellt
besiktiga brännplatsen. Anvisningar och regler ges till brännaren vid behov.
4. Anmälan
Brännaren ska till räddningstjänsten (010-161 55 00, begär insatsledare) göra
definitiv anmälan, dagen innan och före kl. 08.00 samma dag som bränningen sker.
Vid eldningsförbud kan undantag från eldningsförbudet medges vid hygges- eller
naturvårdsbränning. Bränning sker på markägarens ansvar.
5. Efterkontroll
När bränningen är avslutad och ”släckt” ska brännaren meddela detta till
räddningstjänsten (Insatsledare). Samtidigt meddelas hur efterbevakningen är
ordnad och vem som är ansvarig. Till sist meddelas räddningstjänsten
(Insatsledaren) när efterbevakningen är klar och ingen bevakning finns kvar.
Meddela:
- Vem som är ansvarig för efterbevakning (namn, telefon).
- Vilka resurser som är organiserade på platsen.
- När efterbevakningen avslutas.
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6. Ansvar
Det åligger skogsägare och bränningsledare att tillse att bränningen inte förorsakar
skogsbrand. Detta ansvar gäller även om räddningstjänsten har besiktat platsen.
Information till allmänheten i lämplig omfattning ombesörjs av skogsägaren. Kan
vara annonsering i lokaltidning, meddelande i lokalradio eller dyl.
7. Skogsbrandflyg
Under sommaren sker skogsbrandsbevakning med flyg vid brandrisk 4- 5E. Trots
detta gäller att skogsägaren har egenansvar att bevaka sin skogsegendom.
Anmälan till skogsbrandflyget om bränning ombesörjer Räddningstjänsten
(Insatsledare), därför är det viktigt att veta när området är ”släckt” och obevakat.
8. Förteckning över kontaktpersoner
Ansvarig bränningsledare ska anges i anmälan om hygges- eller naturvårdsbränningen.
Kontaktuppgifter ska skickas in till räddningstjänsten innehållande telefonnummer
och personallistor för tiden som bränning och efterkontroll sker.
9. Räddningstjänstens åtgärd
Anmälan om bränning till SOS-alarm ombesörjs av räddningstjänsten. Finns behov
så lämnar räddningstjänsten information till SOS-centralen i samband med start av
bränning.
Information som beskriver, Namn på området där bränning sker, koordinater för
platsen och startdatum. SOS-centralen meddelas även när bränningen avslutas och
bevakningen upphör.
Ev. kompletteras informationen med någon enkel rutin för vad som skall gälla vid
larm om brand eller misstänkt brand i aktuellt område. Rutinen skall dock inte
innebära att ansvaret för om räddningstjänsten skall åka eller inte överförs på SOS
Alarm.
Exempel på sådan rutin kan vara, vid ankommet samtal om brand i eller i närheten
av område med känd bränning kontaktas Insatsledare för samråd innan beslut om
åtgärd.
Det åligger räddningstjänsten att meddela skogsbrandflyget vid brandrisk 4-5E om
att bränning eller efterkontroll pågår.
Skicka uppgifterna till:
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Bastiongatan 14
451 50 Uddevalla
e-post: raddningstjansten@mittbohuslan.se

