ANMÄLAN OM HYGGES- ELLER HALMBRÄNNING

Töm fälten

Skriv ut blanketten

Spara blanketten

Sänd blanketten

Anmälan om hygges- eller halmbränning baseras på Räddningslagen (379/2011), 8 § Anmälningsskyldighet. Den som utför hygges- eller halmbränning ska underrätta räddningsverket på förhand. Anmälningsskyldigheten gäller även annan användning av eld där rökutvecklingen är avsevärd.
Anmälan ska skickas in minst två veckor innan hygges- eller halmbränningen påbörjas till räddningsmyndigheten i den kommun
där hygges- eller halmbränningen ska utföras.
Räddningsverk till vilket anmälan lämnas

Egentliga Finlands räddningsverk
Räddningsverkets kontaktinformation

pelastuslaitos.info@turku.fi, www.vspelastus.fi/sv
Kommun inom vars område hygges- eller halmbränningen ska utföras
Namn, adress och kontaktuppgifter till den som utför hygges- eller halmbränningen

Tidpunkt då hygges- eller halmbränningen påbörjas
(datum och klockslag)

Uppskattade varaktighet (h)

Rådets storlek (ha)

Hygges- eller halmbränningens läge med koordinatsystemet WGS-84

Nordlig bredd, latitud

N

°

Östlig längd, longitud

‚

’

E

°

‚

’

Hygges- eller halmbränningens läge KKJ 3, med kartkoordinationssystemet

Nordlig (X) koordinat

Östlig (Y) koordinat

Adress enligt adressystemet hos hygges- eller halmbränningsplatsens kommun
Vägbeskrivning till hygges- eller halmbränningsplatsen (från kommunens tätort till hygges- eller halmbränningsplatsen)

Telefonnummer till hygges- eller
halmbränningsplatsen
Namn, yrke och kontaktuppgifter till den som ansvarar för hygges- eller halmbränningen

Datum och underskrift

____ /____ 20____
Underskrift

Ansvararens namnförtydligande

Erfordrade bilagor
Inflygningskarta över hygges- eller halmbränningsområdet (utdrag ur GT-karta (1:200 000) eller kommunens adresskarta)
Karta över hygges- eller halmbränningsområdet (utdrag ur grundkarta (skala 1:10 000))
Allmänna hygges- eller halmbränningsanvisningar

Räddningsverkets anmälningar till andra myndigheter
Nödcentralen
Delgivningsdatum och -metod

11.128s Tryckeriservicen

Till brandkontrollflygplanet/-planen
Returnering av blanketten
Fill i blanketten och klicka på ”Sänd blanketten”. Du kan också spara blanketten på din dator.
När du returnerar blanketten elektroniskt ska du lämna fältet för underskrift tomt.
Anmälan kan också skickas per post till Egentliga Finlands räddningsverk/vike, Eriksgatan 35, 20100 Åbo.
Ytterligare information fås på webbplatsen www.vspelastus.fi/sv/hyggesbranning eller per telefon 02 263 3111, pelastuslaitos.info@turku.fi

LAGSTIFTNING RÖRANDE
HYGGES- ELLER HALMBRÄNNING

Baseras på räddningslagen (379/2011). Bestämmelser i räddningslagen rörande anmälningsskyldighet och säkerhet vid hantering av eld.

6 § Att göra upp öppen eld

Lägereld eller annan öppen eld får inte göras upp, om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana
att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. På annans mark får öppen eld inte göras upp utan markägarens
lov. Den lokala räddningsmyndigheten kan av grundad anledning förbjuda öppen eld inom räddningsväsendets område eller inom en del
av det för viss tid. Tillräcklig information ska ges om beslutet.

7 § Hygges- och halmbränning

Utan hinder av 6 § får hygges- och halmbränning utföras även under torka med iakttagande av särskild försiktighet, om inte något annat följer av 6 § 3 mom. Hyggesbränning på skogsmark ska alltid utföras under tillsyn av en yrkesman inom skogsbranschen som är
förtrogen med hyggesbränning i praktiken.

8 § Anmälningsskyldighet

Den som utför hygges- eller halmbränning ska underrätta räddningsverket på förhand. Anmälningsskyldigheten gäller även annan användning av eld där rökutvecklingen är avsevärd.
Anmälan om hygges- eller halmbränning görs direkt till räddningsverket på ovan presenterade anmälningsblankett jämte erfordrade
kartbilagor. En skriftlig anmälan om hygges- eller halmbränning upprättas av den som utför bränningen. Anmälan ska skickas in till räddningsverket minst två veckor innan hygges- eller halmbränningen påbörjas.

Övriga författningar i räddningslagen som ska uppmärksammas
3 § Allmän handlingsskyldighet

Var och en som märker eller får veta att en eldsvåda har brutit ut eller att någon annan olycka har inträffat eller är överhängande och
som inte genast kan släcka branden eller avvärja faran är skyldig att utan dröjsmål underrätta dem som är i fara, göra nödanmälan och
efter förmåga vidta räddningsåtgärder.

4 § Aktsamhetsplikt

Var och en ska vara aktsam så att brandrisk eller risk för någon annan olycka samt skada undviks.
Var och en ska efter förmåga och inom ramen för sin bestämmanderätt se till att bestämmelserna och föreskrifter om förebyggande av
eldsvåda och andra olyckor och om tryggande av människors säkerhet iakttas.

5 § Försiktighet vid hantering av eld

Eld och lättantändliga, explosiva eller annars farliga ämnen ska hanteras varsamt och med iakttagande av tillräcklig försiktighet. Vid heta
arbeten eller när en reparation eller ett annat arbete medför avsevärd ökning av brandrisk eller risk för någon annan olycka ska tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas.

81 § Föreläggande att avhjälpa brister och avbrytande av verksamheten

Om den lokala räddningsmyndigheten i samband med att den fullgör sin tillsynsuppgift konstaterar brister i fråga om uppfyllandet av
förpliktelser som föreskrivs i denna lag, ska myndigheten bestämma att de ska avhjälpas. Kan en brist inte avhjälpas genast, ska en frist
utsättas. Om den lokala räddningsmyndigheten i samband med att den fullgör sin tillsynsuppgift enligt denna lag konstaterar brister i
fråga om uppfyllandet av förpliktelser som föreskrivs i någon annan lag och bedömer att bristerna medför allvarlig risk för människors
säkerhet, kan myndigheten bestämma att bristerna ska avhjälpas. Kan en brist inte avhjälpas genast, ska den lokala räddningsmyndigheten underrätta den behöriga tillsynsmyndigheten om saken. Om en brist eller ett felaktigt förfarande som konstaterats i samband med
en tillsynsuppgift eller annars medför omedelbar brandrisk eller risk för någon annan olycka, får räddningsmyndigheten vid behov genast
avbryta verksamheten och bestämma om nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor. Beslutet ska genast iakttas.

82 § Särskilda säkerhetskrav

Om verksamheten eller förhållandena på en plats medför större risk än normalt för människors säkerhet, brandsäkerheten eller miljön, kan
den lokala räddningsmyndigheten om det är nödvändigt ålägga verksamhetsidkaren att till platsen skaffa ändamålsenlig släckningsmateriel
och annan utrustning som underlättar räddningsarbetet eller installera en automatisk släckanläggning eller att på platsen vidta andra nödvändiga åtgärder för förebyggande av olyckor och skydd av människor och egendom vid olyckor. Den lokala räddningsmyndigheten ska höra
kommunens byggnadstillsynsmyndighet enligt 124 § i markanvändnings- och bygglagen i samband med beredningen av ett föreläggande
enligt 1 mom. om de särskilda säkerhetskraven för ett objekt, om uppfyllandet av säkerhetskraven förutsätter bygglov eller åtgärdstillstånd.

99 § Kostnader för släckning av skogs- och terrängbränder

Om en skogs- eller terrängbrand har spritt sig till flera räddningsområden, betalas släckningskostnaderna av det räddningsverk inom vars
verksamhetsområde branden började, om inte något annat avtalas. De övriga räddningsverken ska betala sin andel av dessa kostnader
i förhållande till den eldhärjade arealen eller enligt någon annan skälig grund.

106 § Straff

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) åsidosätter handlingsskyldigheten enligt 3 §,
2) väsentligt åsidosätter skyldigheten enligt 4 § 1 mom. att visa aktsamhet i syfte att undvika brandrisk eller risk för någon annan
olycka och skada,
3) bryter mot förbudet i 6 § att göra upp öppen eld,
4) utför hyggesbränning på skogsmark utan tillsyn av en yrkesman inom skogsbranschen enligt 7 § 2 mom.,
5) åsidosätter skyldigheten enligt 8 § att underrätta räddningsverket om hygges- eller halmbränning,
6) bryter mot kraven på brand- och utrymningssäkerhet enligt 9 § eller förvarar lättantändligt material eller andra lättantändliga
föremål i strid med paragrafen,
11) åsidosätter skyldigheten enligt 37 § 1 mom. att delta i räddningsverksamhet,
12) bryter mot förbudet enligt 37 § 4 mom. att lämna en brand- eller olycksplats,
ska, om inte gärningen ska betraktas som ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för räddningsförseelse dömas till böter.

