Nu är det vår med majbrasor och vårstädning
Valborgsmässofirande är en trevlig tradition när många samlas kring värmande små och stora eldar.
För att undvika obehagliga situationer i samband med majbrasor vill vi påminna om vilka regler som
gäller. Tänk också på att många människor med allergier och luftrörsproblem kan få stora besvär av
röken!



Ordningslagens kapitel 1 och 2 reglerar om en arrangör för maj-brasor måste söka
tillstånd eller inte.
I de fall man ger allmänheten tillträde på allmän plats krävs tillstånd, kontrollera hos
Polisen

Att tänka på:
 Markägaren ska godkänna majbrasan och dess placering
 Det bör finnas någon utsedd person som är ansvarig för eldning, eftersläckning,
vakthållning och städning och utrustad med mobiltelefon för att snabbt kunna larma
112
 Endast kvistar, grenar och omålat trä (EJ IMPREGNERAT) får läggas på brasan.
Annat avfall ska källsorteras och lämnas in på de olika insamlingsställen som finns i
kommunerna.
 Tänd brasan med t ex träull eller tändvätska. Använd aldrig bensin!
 Tänk på att räfsa ihop gammalt gräs och växtlighet nära brasan som kan börja brinna
 Vid byggnader i vindriktningen kan särskild brandbevakning vara nödvändig
 Brandsläckningsredskap ska hållas i beredskap vid elden
 Den ansvarige personen ska se till att majbrasan blir släckt. Den som anordnar eld kan
bli juridiskt ansvarig vid brandspridning
Det finns lokala föreskrifter i Härnösand och Kramfors
eldning får ej ske i detaljplanerat område/tätbebyggelse under tiden från
 1:a maj – 30 september i Härnösand kommun
 1:a april – 30:a september i Kramfors kommun (För att få elda inom
detaljplanelagt område den 30 april måste majbrasan vara publik/offentlig)
 Sollefteå kommun uppmanar till hänsyn mot grannar vid eldning utomhus.
För mer information se respektives kommuns hemsidor.

För information/vägledning vid eldning av maj-brasor kontakta räddningstjänsten på
följande telefonnummer
Härnösand - 870 300, Kramfors – 870 400 och Sollefteå – 870 500 eller på vår
hemsida www.hka.se

