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Elda rätt och säkert utomhusI 

BÅSTADS 
KOMMUN



I Båstads kommun får du elda utomhus om:

• Du enbart ska elda kvistar, grenar och annat trädgårdsavfall 
som uppstått på den egna fastigheten.

• Du bor utanför detaljplanelagt område eller utanför område 
med sammanhållen bebyggelse.

• Det inte råder allmänt eldningsförbud på grund av brandfara.
• Eldningen inte orsakar några olägenheter för omgivningen.

Kontakta gärna miljöavdelningen vid eventuella frågor. Du når oss 
på 0431-770 00.

Fyra viktiga punkter innan du börjar elda

• Eldning av annat avfall än kvistar, grenar och annat trädgårds-
avfall som uppstått på den egna fastigheten utan anmälan eller 
tillstånd är förbjudet och ett brott enligt miljöbalkens bestäm-
melser. Inom detaljplanelagt område eller område med sam-
manhållen bebyggelse är det förbjudet att elda året runt. Vill du 
veta inom vilket område du bor eller ansöka om dispens? Vänli-
gen kontakta miljöavdelningen på 0431-770 00. 

• Kontrollera att det inte råder allmänt eldningsförbud på grund 
av brandfara. Brandriskläget ska vara lägre än 4 (stor brand-
risk). Du är självklart även välkommen att ringa räddnings-
tjänstens expedition på tel. 0431-771 20 under förmiddagarna. 
Övrig tid kan du ringa kommunhusets växel på 0431-770 00. 

• Kontrollera att det inte är olämpligt att elda på grund av andra 
skäl än den allmänna brandfaran. Kraftig blåst, till exempel. 

• Elda inte när det blivit mörkt. Det kan leda till falsklarm och 
okontrollerade bränder. Detta gäller dock inte eldning med 
grillkol i därför avsedda kärl på tomtmark eller på särskilt iord-
ningställda grillplatser. Grillning får ske på särskilt iordning-
ställda platser i naturen.



Eldning vid påsk och valborg

Tidigare har man haft undantag för att inom detaljplanelagt om-
råde eller område med sammanhållen bebyggelse få göra ett bål 
på påskafton och valborgsmässoafton. Nya lokala föreskrifter har 
antagits och i dessa är det inte tillåtet att elda inom detaljplanelagt 
område eller område med sammanhållen bebyggelse. Föreningar 
och sammanslutningar av villägare kan begära dispens hos miljöav-
delningen. Kostnad för dispenshandläggning hos miljöavdelningen 
är 840 kr och dispensen gäller för ett eldningstillfälle. Blankett 
finns i kommunhusets reception eller på kommunens webbplats, 
www.bastad.se.

Elda säkert

Du eldar alltid under eget ansvar. Lämna inte elden utan tillsyn! 
Släckredskap ska alltid finnas till hands. Efter avslutad eldning 
måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar 
platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.

Visa alltid hänsyn till omgivningen genom att elda med omtanke så 
att rökutvecklingen minimeras. Grunden när det gäller all eldning 
är säkert avstånd till allt annat brännbart material än det som ska 
brinna, torr ved och god syresättning.

Att elda löv är direkt olämpligt. Löven är ofta fuktiga och bildar 
en kompakt massa som leder till stor rökutveckling. Ur energisyn-
punkt är det ett slöseri med resurser att elda grövre ved utan att ta 
tillvara på värmen.



Tänk på…

Otillåten eldning kan leda till en åtalsanmälan. Vid befogade kla-
gomål tar miljöavdelningen ut en tillsynsavgift enligt gällande taxa. 
Vid otillåten eldning, oavsett om det sker i fat utomhus eller i egen 
villapanna, frigörs och bildas en rad skadliga ämnen. Det påverkar 
inte bara miljön negativt utan leder också till att man utsätter sig 
själv och sin omgivning för olika hälsorisker.

Istället för att ta hand om ditt avfall själv, använd dig av de system 
som finns för hantering av olika material i din kommun. Återvin-
ningsstationer finns på flera ställen och är ofta placerade på en lät-
tillgänglig plats. Här lämnas förpackningar av plast, papper, metall, 
glas och returpapper. På kommunens återvinningscentral lämnas 
grovavfall som t ex möbler eller annat skrymmande avfall, el-avfall 
och övrigt farligt avfall.

Rishögar som läggs upp tidigt på våren för att eldas till påsk eller 
valborg kan rymma både fåglar och djur som sökt skydd och häck-
ningsplats.

Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markäga-
ren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark.


