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När krävs det tillstånd 
Om du tänker anordna valborgsmässofirande med valborgsmässoeld/majbrasa och 
fyrverkerier, måste du söka tillstånd för detta hos polisen enligt ordningslagen (1993:1617). 
För att få hjälp vänder du dig enklast till närmaste polisstation, eller till polisens hemsida: 
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/ 

Anmäla till räddningstjänsten och bygg- och miljöavdelningen
Enligt Flens kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 9 § ska du anmäla 
att du ska ha en valborgsmässoeld/majbrasa till räddningstjänsten och bygg- och 
miljöavdelningen.  

Anmälan till bygg- och miljöavdelningen och räddningstjänsten skickas senast 2 veckor 
innan till: E-post: samhallsbyggnad@flen.se eller Flens kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 Flen

Blankett finns på kommunens hemsida: https://flen.se/bygga-bo-miljo/halsoskydd/
eldning/ 

Allmänt 
 Det ska finnas en utsedd person som ansvarar för eldningen. Denna person är

ansvarig för hela processen enligt detta dokument.
 Eldning sker på eget ansvar.
 Eldningsplatsen ska hela tiden bevakas.
 Se alltid till att skaffa markägarens godkännande.
 Det ska finnas släckutrustning på eldningsplatsen, typ vattenslang. Vattenhinkar och

brandsläckare är inte godkänt.
 Kontrollera att inga smådjur befinner sig i riset innan du tänder. Om brasmaterialet

har legat på platsen ett tag kan det ha lockat till sig mindre djur, som till exempel
igelkottar. Det finns även tillfällen då fåglar byggt bo i rishögar.

Väderförhållande 
 Eldning får inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Skogsbrand--
vegetationsbrand/Brandriskprognoser/
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygn

 Skulle väderförhållanden förändras till det sämre under eldningen skall eldningen
avbrytas.

Riktlinjer för valborgsmässoeld/majbrasa 
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Placering och storlek 
 Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader och

bostäder. Sanitär olägenhet för grannar får inte uppkomma vid eldning.
 Minsta avstånd till byggnad, upplag, skog eller luftledning ska vara minst 50 meter.
 Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller naturjord. Den får inte anläggas

på asfaltytor, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- och teleledningar.
 Elden/bålet/brasan får inte vara större än att den kan släckas av arrangören själv.

Vad får du elda 
 Brasan får endast innehålla kvistar, grenar och löv, det vill säga torrt trädgårdsavfall

som inte är förpackat i plast/papperssäckar, plast/papperspåsar, bundna med snören
eller dylikt.

Tändning, eftersläckning och städning 
 Tänd brasan i första hand med trä/näverlunta, alternativt tändvätska. Använd inte

bensin, eftersom det är mycket farlig på grund av gasbildning. Använd absolut inte
spillolja som är både miljö- och hälsofarligt.

 När majbrasan har brunnit ner ska resterna skottas ihop och eventuell glöd släckas.
Området ska vara helt städat inom en vecka.

Annat avfall och miljöfarligt avfall får inte eldas 
Till avfall räknas till exempel: säckar, påsar, snören, förpackningar, kartong, tidningar, däck, 
virke, färger, hushållssopor, möbler, batterier, plast, gummi, tryckimpregnerat trä och 
kemikalier eller annat miljöfarligt avfall. 

Övrig information 
Räddningstjänsten och bygg- och miljöavdelningen kan komma att gemensamt inspektera 
brasorna. Eldning av avfall är förbjudet och kommer att åtalsanmälas i enlighet med 
miljöbalkens regelverk. 

Gällande lagstiftning 
Miljöbalken (1998:808) 
Ordningslag (1993:1617) 
Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO 2003:778) 
Brottsbalken (BrB 1962:700) 
Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) 
Lokala föreskrifter 
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