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N r 2 158
av herrar Stridsma n och Joha nsson i Holmgårde n
i anledning av Kungl. Maj :ts p roposition 1973: 185 med fö rslag till
brandlag m . m .

l kommuner med sto ra skogsareater ka n sliickningskostnaderna för
bränder vara betungande, ~ven om va rje enskild skogsbrand i sig in te
i't sam ka r kommunerna några mer omfatta nd e kostnader. Ett län som
arrbotte n står för ca en fjärdedel av land e ts samlade ko ~ tnader för
skogsbrandstä ck ni ng.
l e tt en hälligt remissvar frå n Norrbottens länsavdelning av Svenska
ko mmun förb undet påtalades den onormalt hå rda belastning et t genomfö ra nde av räddningstjänstlit redni ngens fö rstag till ersätt ningsbestämmelser sk ulle inn ebära. Sa m tliga fem partier tog avstå nd från e n sådan
kos tnad sövervältring från stat till kom mun .
l mo tiveringen hiinvisades bl. a. till all större delen av skoga rna i
a rrbotten är statlig egendorn och att de i stor utstriickning utnyttjas för
rekreationsiind amal för männi skor u ta nför den egna komm unen. Man
fann det d å vara fel ak t igt om kommunerna skull e påta sig ett större
kostnadsansvar ii n för närvarande.
l proposi t io n 197 3 :185 har departem e nt sc hden i någo n m:'1n tagit
hänsyn till de framkomna sy npunkt e rn a. Den minimigräns på lO 000
kronor. som utred ni ngen tiinkt sig att kommunen själv skall biira i varje
släckningsaktion, har siinkt s till 3 000 kronor. Även detta innebär e n
väsent lig försäm ring mot nuvarande regler. Nu utgar ersättning till l 00 '7r
om släckningskos tnaden överstiger 500 kronor. Nagot bii rande motiv för
de nna försiim ring har inte redovi sa ts.
l· nligt var m ening bör nuvarande e rsättningsbestämmelse r för ~läckan
de av skogsbrand lllhehallas. l d..:n man K u ngt. Maj :t finner de t vara
mo tive rat att ändra det trös kelvärde vid vilk e t t'rsättning skall utgä bör
riksdagen även fort sät tn ingsvi' få möj lighet a ll i vanlig ordning g..: sin
menmg till känna.
Riidd ningstjä nskn kan iiven den asa mka ko mmunc: rn a bt.:tydandc
kos tnadc:r. l- ör be talningssvaga ko mmuner är det .:n för sto l belast ning
at t sta för en kost nad upp till l O 000 kronor s;i som föresla s i
proposit ioncn. l: nli gt var mening mås t c möjligh.:t finn as att i vissa fall
sä nka tröskelbeloppet till 3 000 kronor. Det är f riimst 1nsa tse1 inom
ljällriiddning.:n som mo tiverar L'n sadan siint..mng.
Med hiinv ismng till det anfö1da ht:mställ s
att rik sdagen bc:~l u ta r
t. at t avsla de i pro position e n 1973: 1l::5 föreslagna förändn ng:u na av asät t nmg t iii kom mun..: 1 för skogsbl andsliickningskostnader,
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2. att tröskelbel o ppe t fö r e rsättning till ko mmun ernas räddnings l]änst i vissa fall sänks till 3 000 k rono r i e nligh e t me d
vad so m a nfö rts i motion en.
St oc kho lm de n 20 no ve mbe r 1973
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