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Föreskrift om eldningsförbud 
Umeåregionens brandförsvar föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att lokalt för Holmön gäller 
följande:  

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 etcetera). 

 Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda 
platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. 

2 §  Förbudet gäller från 2020-06-11 fram till beslut om föreskriftens 
upphävande  

3 §  Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till 
SOS Alarm.  

 Undantag från förbudet kan också, i särskilda fall, medges av  
Umeåregionens brandförsvar 

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. 

 

Umeå 2020-06-11 
Tor Håkansson 
Yttre chef 
Umeåregionens brandförsvar 
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Ärendet 

Beslut om föreskrift om eldningsförbud har fattats på grund av den stora 
brandrisk som råder för närvarande. Beslut i detta ärende har fattats av Tor 
Håkansson, Yttre chef. Beslutsfattaren har formell delegation enligt 6 kap. 
33§ i kommunallagen (1991:900) att föreskriva om eldningsförbud enligt 2 
kap 7 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västerbotten. Överklagan ska vara 
skriftlig och ha kommit in till Umeå kommun inom tre veckor från den dag ni fick 
ta del av beslutet. I överklagan ska det framgå vilket beslut ni överklagar, hur ni vill 
att beslutet ska ändras och varför ni önskar ändringen. Ange även namn och 
adress och underteckna skrivelsen.  

 
Vi kommer ta ställning till om beslutet ska ändras. Om ingen ändring sker och om 
överklagan har kommit in i rätt tid skickar vi överklagandet till länsstyrelsen för 
prövning.  
 
Behöver ni fler upplysningar eller hjälp med överklagandet kan ni vända er till 
Umeåregionens brandförsvar, telefon 090-16 22 00, telefontid vardagar 08:00–
16:30. 
 
Skicka eller lämna in din överklagan till: 
 
Umeåregionens brandförsvar 
901 84 Umeå 

 


