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Bakgrund
Att släppa upp rislyktor/svävande lyktor har blivit en allt mer vanlig företeelse. Räddnings-
tjänsten får ofta frågor om vilka krav som gäller kring användandet av sådana lyktor. Detta 
informationsblad har därför sammanställts för att klargöra vad som gäller och vilka försiktig-
hetsåtgärder som den enskilde bör vidta. 

Med rislykta avses en lykta gjord av rispapper som skickas upp i luften med hjälp av varm-
luftsprincipen. Luften i lyktan värms av en tänd vaxbit i botten på lyktan som då lyfter lyktan 
så att den svävar som en varmluftballong.

Kravställare
Det finns två kravställande myndigheter. Den ena myndigheten är räddningstjänsten som 
genom lag om skydd mot olyckor har vissa maktbefogenheter inom ramen för brandsäker-
het. Den andra myndigheten är Transportstyrelsen som genom Luftfartsförordningen be-
vakar trafiksäkerhet för luftfarten. 

Vid sidan av myndigheterna finns en tredje part, Lantbrukarnas Riksförbund, som saknar 
maktbefogenheter men som utifrån ett djurskyddsperspektiv har synpunkter på användan-
det av rislyktor/svävande lyktor. 

Försiktighet med avseende på brandsäkerhet
Ur ett brandskyddsperspektiv gäller samma krav om försiktighet som vid eldning. Den som 
eldar ansvarar för eldningen. Om den som eldar tappar kontrollen över elden (t ex genom 
gnist- eller flamspridning) så att en brand uppstår kan den som eldat ställas till svars för sin 
handling. Det samma gäller för användandet av rislyktor och andra svävande föremål med 
heta delar. Om en rislyktas heta delar kommer i kontakt med lätt antändligt material kan en 
brand uppstå. Den som släppt upp lyktan kan då ställas till svars för detta.

Räddningstjänsten rekommenderar därför att man i sitt val av plats för uppsläppande av 
rislyktor beaktar risken för antändning och därigenom minimerar risken för att dess heta 
delar kommer i kontakt med brännbart material. 

Risk för antändning kan föreligga vid byggnader eller vid torr markvegetation. Om en dyna 
på en balkong antänds är risken stor för brandspridning vidare in i byggnaden. Om torrt gräs, 
buskage eller annan markvegetation antänds kan angränsande byggnader hotas av branden. 

Under perioder av extrem torka kan räddningstjänsten utfärda eldningsförbud. Det är 
extremt olämpligt att släppa upp rislyktor då eldningsförbud råder.
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Försiktighet med avseende på trafiksäkerhet för luftfarten
Transportstyrelsen har olika regler beroende på avstånd till närmaste flygplats. Om avstån-
det är längre än 10 km får man släppa upp max 50 små lyktor på en gång. Vill man släppa 
upp fler eller stora lyktor (större än 100 cm) samtidigt måste man ansöka om tillstånd hos 
Transportstyrelsen.

Försiktighet med avseende på djurskydd:
Lantbrukarnas Riksförbund varnar för risken att rislyktor landar på en åker eller beteshage. 
Betesdjur riskerar då att få i sig ståltråd från lyktan, vilket kan orsaka allvarliga skador hos 
djuret.

Läs mer
Mer information om rislyktor hittar du på MSB:s hemsida (www.msb.se), på Transport-
styrelsens hemsida (www.transportstyrelsen.se) och på LRF:s hemsida (www.lrf.se). 

Kontakta oss
Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ringa oss på telefonnummer:
0171-62 56 00.

http://www.msb.se/
http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.lrf.se/

