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Komplettering av Kommunstyrelsens delegationsordning gällande beslut 
om eldningsförbud i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen kan beslut om eldningsförbud utomhus inte längre 
fattas av Storstockholms brand försvars förbund utan ska istället tas i respektive medlemskommun. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Komplettera Kommunstyrelsens delegationsordning med att beslut om eldnings förbud utomhus, på 
Storstockholms brandförsvarsförbunds inrådan, får fattas av i första hand säkerhetsfunktionen i 
kommunen, i andra hand chef samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bakgrund 
I ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i december 2013 (HFD 3835-12) begränsas 
kommunens möjlighet att delegera rätten att utfärda föreskrifter till ett kommunalförbund. HFD 
anser att regeringsformen inte medger en sådan delegation. Storstockholms brandförsvar (SSBF) kan 
därmed inte besluta om föreskrifter om eldningsförbud med stöd av reglerna i 2 kap 7 § 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) på sätt som tidigare gjorts. Beslutet om 
eldnings förbud måste ske i SSBF:s medlemskommuner. 

Enligt förslag från SSBF kan bedömningsprocessen vara kvar i dess nuvarande form och beslutet 
om eldnings förbud fattas av lämplig funktion med hög tillgänglighet i kommunen. 

Eldningsförbud enligt FSO syftar till att förhindra brands uppkomst. Om förhållandena är sådana att 
en brand i skog och mark kan få stora konsekvenser, kan det vara aktuellt för kommunen att 
föreskriva om eldnings förbud. Dessa beslut ska inte förväxlas med de begränsningar som kan finnas 
beträffande eldning i respektive kommun utifrån miljöskäl. Beslut om eldnings förbud kan överklagas 
hos Länsstyrelsen (se 10 kap 5 § lagen {2003:778} om skydd mot olyckor). 

Att bryta mot förbudet är straffsanktionerat. Det bör poängteras att den person som eldar alltid själv 
är ansvarig för det som inträffar, oavsett om det råder eldningsförbud eller inte. 

Enligt gällande föreskrifter i Österåker (Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön KF 1999-12-13 § 158) så finns ett förbud mot eldning med hushållsavfall, plast, målat eller 
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tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material. Vidare beskrivs att torrt trädgårdsavfall 
som inte kan utnyttjas för kompostering får inom detaljplanelagt område eldas endast under tiden 1 
oktober - 30 april och om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. 
Slutligen står "Eldning får aldrig ske i strid med gällande brand föreskrifter". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor anser att en komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning är 
nödvändig utifrån gällande lagstiftning. 

[an-Olof Friman 
kommundirektör 
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Säkerhetsstrateg 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida 2 av 2 


