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Tillstånd för Valborgsmässobål och fyrverkeri 
 
Tillstånd för eldning beviljas under förutsättning att: 

 Arrangören ska ansvara för att bevakning sker tills elden är släckt. Elden ska vara 
släckt senast kl. 24:00.  

 Vattenslang, vattentunna eller dylikt ska hållas tillgängligt för släckning under hela 
arrangemanget. 

 Eldens storlek ska begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden. 

 Vid placering av valborgsmässoeldar ska påverkan av rök på kringliggande 
bostäder och vägar minimeras. Ett säkerhetsavstånd till bostäder och vägar på 
minst 75 meter rekommenderas med tanke på rökspridning. 

 Bålet skall placeras på betryggande avstånd från närliggande bebyggelse, tät 
vegetation eller liknande för att förhindra brandspridning. Ett säkerhetsavstånd på 
minst 50 meter rekommenderas till ovanstående med tanke på brandspridning. 

 Eldning ska ej ske vid torka eller hård vind. Vid torka eller hård vind kan 
räddningschefen upphäva eldningstillståndet genom att införa generellt 
eldningsförbud. 

 Bålet får endast innehålla rent trä och ris, d.v.s. inte målat eller tryckimpregnerat 
virke eller avfall. 

 Arrangören skall ha tillgång till telefon för larmning av räddningstjänsten vid behov. 

 Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon ska på samtliga platser vara 
säkerställd. 

 Arrangören är ansvarig för att säkerheten är tillfredsställande när det gäller att 
förebygga och minimera olyckor som kan orsaka räddningstjänst. 

 
Tänk på att det kan finnas djur i bålet, fågelbon med mer, därför bör man inte lägga upp bålet 
långt i förväg och man bör undersöka förekomsten av liv innan man tänder bålet. 

 
Tillstånd för fyrverkeri beviljas under förutsättning att: 

 Fyverkeripjäser är godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
eller att avfyraren representerar sådant företag som har tillstånd för tillverkning och 
avskjutning av egna pjäser. 

 Ansvarig för fyrverkeriet har erforderlig kompetens för avfyrandet och kunskap om 
de fyrverkeripjäser som används. 

 Fyrverkeripjäser avfyras endast i sådan riktning att risken för eldsvåda eller 
olyckshändelse minimeras. 

 Ändamålsenlig brandsläckningsutrustning ska finnas lätttillgänglig. 

 Fyrverkeri får ej avfyras vid stark vind eller när eldningsförbud råder. 

 Uppgifter om namn och telefonnummer till ansvarig för fyrverkeri lämnas till 
räddningstjänsten i god tid innan arrangemanget. 
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