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Information till fastighetsägare 
 

 
 
 

Rekommendation angående befarade problem med bränder på 
balkonger, containrar och liknande till följd av fyrverkerier! 
 
Räddningstjänstens erfarenhet är att flera vinterbränder under tidigare år har orsakats av 
fyrverkerier – som kan kan ställa till stor skada på både personer och egendom om de skjuts 
fel. Du som fastighetsägare kan hjälpa till att begränsa risken och uppkomsten av bränder 
genom att informera boende om risker samt placera containrar på ett säkert sätt.  
 
Balkonger  - en risk ur brandsynpunkt 
Informera boende om att minimera förvaring på balkonger. Balkongen på ett flerbostadshus är en 
känslig plats ur brandsynpunkt. Dels för att branden lätt sprider sig mellan balkongerna och in till 
lägenheterna via balkongdörr/fönster som står öppen, dels för att balkongen är din bästa väg till det 
fria om trapphuset skulle vara rökfyllt. För att skydda balkongen är det viktigt att förvara så lite 
brännbart material som möjligt på den egna och undervarande balkonger.  
 
Brand i container 
Containerbränder är ett problem vid denna tid på året eftersom det under julen kastas mycket mer 
papper och kartonger än normalt. Containrar som står felplacerade kan ställa till stora problem. Om 
du som fastighetsägare bistår de boende med containrar, ska dessa placeras i enlighet med 
Räddningstjänsten Syds rekommendationer, dvs. minst 6 meter från byggnad. Det optimala är att 
fylla containrarna och sedan flytta bort dem innan kvällen.  
 
Fyrverkerier kräver tillstånd 
Fyrverkerier som hanteras och skjuts fel kan ställa till stor skada, både på personer och egendom. 
Fyrverkeriförsäljning i Räddningstjänsten Syds medlemskommuner får endast ske av verksamheter 
som har erhållit försäljningstillstånd av Räddningstjänsten Syd. Överträdelser av detta är ett brott 
mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Observera att det är 18 års åldersgräns på fyrverkerier, 
och langning av fyrverkerier är olagligt.  
 
Frågor angående tillstånd för försäljning av fyrverkerier eller information om butiker som säljer till 
minderåriga kan dagtid ställas till Tillsyn direkt på tel. 046-540 46 99. Information av langning av 
fyrverkerier lämnas till Polisen på tel.114 14. 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Tillsyn direkt på telefon 046-540 46 99. 
 
Häng gärna upp sidan 2 av detta dokument i trapphusen så att boende kan ta del av 
informationen. 
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Inför jul- och nyårshelgerna vill Räddningstjänsten Syd även informera om 
åtgärder som kan begränsa riskerna för brand.  
 
 

• Brännbart material kring byggnaderna bör tas bort.  

• Sopkärl bör låsas fast och förvaras minst 5 meter från byggnad.  

• Containrar bör tömmas från brännbart material kontinuerligt och placeras  

minst 6 meter från byggnad.  

• Belysning kring byggnader bör kontrolleras att de är funktionsdugligt skick.  

• Försvåra möjligheterna att ta sig upp på byggnadernas tak.  

• Stäng alla dörrar inne i byggnaderna för att begränsa brand och rökspridning.  

• Kontrollera att trapphus är fria från brännbart material.  

• Felparkerade bilar försvårar Räddningstjänstens framkomst vid en ev. brand. 

 
 
 
  
Med vänlig hälsning  
 
Räddningstjänsten Syd 
 
 
 
 


