29 april 2019

Krav vid beviljande av undantag ifrån beslutat eldningsförbud.
Generellt
Undantaget gäller endast 2019-04-30 mellan klockan 19:00 och 22:00.
Arrangören är ansvarig för att säkerheten är tillfredsställande när det gäller att förebygga och
minimera olyckor som kan föranleda räddningstjänst. Vänligen observera att anordnaren av
valborgsmässofirandet alltid är ansvarig även för valborgsmässoelden. Nedan angivna
säkerhetsåtgärder ska följas för att Räddningstjänsten i Markaryd ska anse att tillställningen
ska kunna genomföras på ett säkert och tillfredställande sätt.
Vid vindar på mer än 5 m/s upphävs undantaget med automatik och generellt eldningsförbud
gäller. Undantaget omfattar ej fyrverkerier.

Valborgsmässobål
Före eldning
- Brandskyddsansvarig ska utses och finnas namngiven, namn på denne skall meddelas i
ansökan.
- Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas.
- Eldning får ej ske närmare än 25 m till byggnad eller fordon.
- Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd
om minst 100 liter och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar,
ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning. Vatten kan ersättas av
två stycken handbrandsläckare med en minsta effektivitetsklass på 43 A 223 BC.
- Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris.
- Eldning får inte medföra sanitär olägenhet för kringboende. Eldning får dessutom inte
ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.
- Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller
ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.
Under eldning
- Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också ”området under röken”
bevakas.
- De personer som vaktar elden ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna
hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma
räddningstjänsten.
- Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller
riktning så att brandfaran ökar ska eldningen avbrytas.
Efter eldning
- Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.
- Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen
med jord.
- Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.
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