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  Naturvårdsbränningar markägardeklaration 

1. Anmälningstider 
3 veckor före bränning 
► markägaren begär dispens att bränna vid eldningsförbud 
► markägaren tillhandahåller markägardeklaration, samt ifylld översiktskarta och 
ortofotokarta med infordrade uppgifter till kommunens räddningstjänst 
bränningsdagen 
►markägare meddelar kommunens räddningstjänst vid förestående igångsättning 
av bränning 
► räddningstjänsten meddelar omedelbart SOS Alarm 
avslutad bränning  
► markägaren meddelar räddningstjänsten när bränningen är avslutad och 
övergår till bevakning 
avslutad bevakning 
► markägaren meddelar räddningstjänsten när bevakningen är avslutad 

 
SOS - W  023 - 
 
Räddningstjänsten kan 
sökas via SOS Alarm 
på personsökare 
 

2. Bränningsyta markeras på översikts och ortofotokarta 1:10 00 
      ► kommun 
      ► område 
      Larmkoordinater anges i rikets nät 
 
      Skriv typ av begränsningslinjer på ortofotokarta skala 1:10 000 
      ( Redovisa om möjligt med större skala med inlagd skalmarkering) 
      ► bilväg 

► vattendrag 
► trampad myr 
► frilagd mineraljordyta 
► bevattning med sprinkler 
► annat …………………………………………………………………………………….. 

Data på bränningsyta 
 
Yta…………………….hektar
 
Längd………………….meter
 
Bredd………………….meter
 
X-koord…………………….. 
 
Y-koord…………………….. 
 

3. Markägare 
► namn ……………………………………………………………………………………. 
► adress ………………………………………………………………………………….. 
► telefon ………………………….. Mobiltelefon ……………………………………… 
► ansvarig person ………………………………………………………………………. 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

4. Skogsförvaltare 
► namn ……………………………………………………………………………………. 
► adress …………………………………………………………………………………... 
► telefon ………………………….. Mobiltelefon ………………………………………. 
► ansvarig person ……………………………………………………………………….. 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

5. Bränningsentreprenör 
► företag ………………………………………………………………………………….. 
► adress ………………………………………………………………………………….. 
► ansvarig person ……………………………………………………………………….. 
► telefon ……………………………Mobiltelefon ……………………………………… 
► innehar ansvarsförsäkring ……………….JA ……………NEJ ……………………. 

 
 
 
Försäkringsbolag 
 
……………………………… 

6. Bränningsledare 
► namn …………………………………………………………………………………… 
► telefon till bränningsplats …………………………………………………………. 
► arbetsgivare …………………………………………………………………………… 
► skogsbrand- och naturvårdsbränningsutbildning, omfattning i tid ………………. 
► innehar utbildningsbevis ……………………………………………………………… 
► utbildningsföretag …………………………………………………………………….. 
► tidigare genomförda naturskyddsbränningar ………………………………………. 

 

……………………………… 
……………………………… 
…………………………….. 
…………………… timmar 
JA ………… NEJ ……….. 
…………………………….. 
……………………….antal 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
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7. Bränningspersonal för bränningsinsatsen 
► antal personer samtidigt ……………………………………………………………… 
► antal personer för begränsning ……………………………………………………… 
► antal personer för tändning ………………………………………………………….. 
► innehar utbildningsintyg på respektive bränningspersonal ………………………. 
► antal pumpskötare ……………………………………………………………………. 
► antal strålförare ……………………………………………………………………….. 
► personal med skyddsutrustning (rökmask, skyddsglasögon, skyddskläder, komradio, mm) 

 

…………………………. st 
…………………………. st 
…………………………. st 
JA ……….. NEJ ……….. 
…………………………..st 
…………………………..st 
…………………………..st 

8. Bränningsytas tillgänglighet för tunga fordon markeras på ortofotokarta 1:10 000 
      ► körvägar ………………………………………………………………………………… 
      ► mötesplatser …………………………………………………………………………… 
      ► vändplatser …………………………………………………………………………….. 

► helikopterlandningsplats för tankning ……………………………………………….. 

 
 
 
 
 

9. Bränningsytas vattenresurser markeras på ortofotokarta i skala 1:10 000 
► sjöar, tjärnar (uppskatta volym om den ej är obegränsad för släckningen) …….. 
► grävda vattenhål (uppskatta volym) …………………………………………………. 
► vattencisterner på vägfordon …………………………………………………………. 
► vattencisterner på terränggående fordon …………………………………………… 
► självresande kar ………………………………………………………………………. 
► helikopter med vattentunna …………………………………………………………. 

 

…………………………. kbm
…………………………. kbm
…………………………. kbm
…………………………. kbm
…………………………. kbm
Tunnans V = …………. liter 

10. Beräknad vattenförbrukning för planerat släcksystem 
► vattenförbrukning vid full drift på alla strålrör ………………………………………. 
► tillgängligt vattenförråds varaktighet vid full drift …………………………………... 

 

……………………... liter/min
………………………….. tim 

11. Pump/ar 
► klass/er ………………………………………………………………………………… 
► antal ……………………………………………………………………………………. 

 

………………………………. 
…………………............... st 

12. Tillgängliga slangresurser 
► beskriv slangresurser ………………………………………………………………… 
► beskriv slangsystem ………………………………………………………………….. 
► grenrör …………………………………………………………………………………. 
► strålrör …………………………………………………………………………………. 
 

 

……………………….. meter
………………………………. 
……………………………. st 
……………………………. st 

13. Övrig skogsbrandutrustning 
 ► stril-/vattenkannor …………………………………………………………………….. 
 ► stålkvastar/slagor ……………………………………………………………………... 
 ► självresande kar ………………………………………………………………………. 
 ► spadar, yxor/pulaskin …………………………………………………………………. 
 ► hackor ………………………………………………………………………………….. 
 ► motorsågar …………………………………………………………………………….. 
 ► terrängfordon ………………………………………………………………………….. 
 ► fordon …………………………………………………………………………………... 
 ► verktygsväska för pumpar ……………………………………………………………. 
 ► mobiltelefon ……………………………………………………………………………. 
 ► kommunikationsradioenhet ………………………………………………………….. 
           Kommunikationsplan 

 

……………………………. st 
……………………………. st 
……………………………. st 
……………………………. st 
……………………………. st 
……………………………. st 
……………………………. st 
……………………………. st 
……………………………. st 
……………………………. st 
……………………………. st 
JA ……….. NEJ ……………

14. Helikopterstöd vid bränning 
 ► helikopterbolag namn ………………………………………………………………… 
 ► telefon till helikopterbolag ……………………………………………………………. 
 ► telefon till pilot …………………………………………………………………………. 
 ► helikopter finns på bränningsplats ………………………………………………….. 
 ► om NEJ vilken inställelsetid har helikoptern på bränningsplatsen med monterad   

 vattentunna …………………………………………………………………………….  

 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
JA ……….. NEJ ……………
 
………………………..…min 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
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15. Plan för vattenförsörjning (vindkantring, pumphaveri, vattenbrist etc) 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

 Helikopterberedskap …………………………………………………………………… 
      Vid ja redogör för beredskapen nedan (bolag, inställelsetid, vattenvolym). 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
JA ……….. NEJ ……………

16. Eftersläckning 
  Eftersläckningsutrustning skall finnas kvar tills branden är släckt. 
  Branden betraktas som släckt 3 dagar efter sista dag med synlig rök. 
  Redovisa nedan den resurs som lämnas kvar för eftersläckning 
 ► Telefon till ansvarig för eftersläckningen ……………………………………………. 
 ► eftersläckningspersonal ………………………………………………………………. 
 ► pumpar …………………………………………………………………………………. 
 ► vattenförråd …………………………………………………………………………….   

► matarslang …………………………………………………………………………….. 
 ► manöverslang …………………………………………………………………………. 
 ► strålrör ………………………………………………………………………………….. 
 ► helikopterberedskap …………………………………………………………………...  

 
 
 
 

……………………………. 
……………………………. st 
……………………………. st 
…………………………. kbm
………………………... meter
…………………………meter
……………………………. st 
JA ……….. NEJ ……………

17. Bevakning 
    Ska ske under 3 dagar efter senast synlig rök enligt punkt 16 ovan  
► bevakning utförs i tid och intervall efter vädersituation, minimum vid vindstilla  
 och svag vind är ………………………………………………………………………. 

      Vid vindstyrka med spridningsrisk kan bevakning behöva ske ofta/kontinuerligt  
           (hela tiden) Ökad beredskap för detta är säkerställd.  

 

. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
JA ……….. NEJ ……………

18. Försäkringar 
► Markägaren skall ha ansvarsförsäkring som gäller för naturvårdsbränning, 
försäkringen skall täcka skador upp till 20 Mkr. Försäkringen skall gälla då  
markägaren är utförare av bränningen, även då en entreprenör anlitas för  
deluppgifter under en bränning. Övertar en entreprenör dock hela bränningen skall 
dennes försäkring täcka eventuell skada. Försäkringen skall även täcka  
merkostnader i samband med ev. räddningstjänst. Exempel på sådana är 
helikopterinsats, insatser från angränsande kommuner mm. 

 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
 
JA………….NEJ…………... 

 
Vi, nedanstående befattningshavare, är medvetna om att underlåtenhet att utföra bränningen med noggrann 
planering och adekvata resurser kan leda till att kommunen gör åtalsanmälan för att pröva om det förelegat  
allmänfarlig vårdslöshet eller grov allmänfarlig vårdslöshet. 
 
Vi intygar på heder och samvete att våra resurser, kompetens, erfarenheter och förberedelser är noggrant 
planerade och dimensionerade för bränning, eftersläckning och bevakning med hänsyn taget till förekommande 
väderbetingelser. 
 
 
……………………………………………………….. …………………………………………………... 
Datum / ort   Datum / ort 
 
 
 
……………………………………………………….. …………………………………………………… 
Markägaransvarig *  Bränningsledare * 
 
* Får inte vara samma person 

Räddningstjänsten Dala Mitt 


