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Eldningsförbud i Östergötlands län

Beslut
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor att eldningsförbud ska gälla inom hela Östergötlands län. Från beslutet undantas 
Ydre kommun eftersom Ydre kommun redan har tagit ett lokalt beslut om 
eldningsförbud.

Beslutet gäller från och med den 18 juni 2021, kl 10.00 och tills vidare. 

Förbudet gäller mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet 
omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, 
kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera), användning av pyroteknik (bl.a. fyrverkerier) och 
s.k. svävande ljuslyktor. Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid 
iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Med sammanhållen bebyggelse menas en bebyggelse där samtliga nedanstående kriterier 
är uppfyllda:
- Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader
- Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter
- Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark

Förbudet omfattar heller inte naturvårdsbränningar som uppfyller villkoren i bilaga 1 till 
beslutet.

Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i ett enskilt fall om det finns särskilda 
skäl.

Länsstyrelsens bedömning

Det har den senaste tiden varit torka i länet med en ökande torka i de olika markskikten 
och prognosen visar inte på någon nederbörd. Det är även hög brandrisk de kommande 
dagarna och höga temperaturer. Länsstyrelsen bedömer därför att det är rimligt med 
förbud mot viss typ av eldning i länet.

Länsstyrelsen har genom samverkan stämt av beslutet med Räddningstjänsten Östra 
Götaland, länets kommuner, SOS Alarm och Region Östergötland.
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Övrig information
För eventuella lokala förbud eller information angående eldning utomhus hänvisas till 
respektive kommun.

Upplysningar om eldning utomhus finns på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/ostergotland. Här kommer även att lämnas information i samband 
med upphävandet av beslut om eldningsförbud.

Konsekvensutredning
Länsstyrelsen bedömer, i enlighet med 5 § förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, att det mot bakgrund av den aktuella föreskriftens 
karaktär saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning.

I handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknade, Försvarsdirektör Jenny 
Knuthammar och Länsjurist Kajsa Risto deltagit.

Ann Holmlid
Länsråd

Robert Wenemark
Kvalificerad handläggare
Skydd mot olyckor

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter. 

Sändlista

Samtliga kommuner i länet
Samtliga räddningstjänster i länet
SOS Alarm Norrköping
Brandflygansvarig i Linköping och Norrköping
Länsmedia
Länsstyrelserna i Örebro, Södermanland, Jönköping, Kalmar län

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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Bilaga 1 

Villkor för undantag från eldningsförbud för naturvårdsbränning 
Naturvårdsbränningar är undantagna från eldningsförbudet om nedanstående villkor är 
uppfyllda. 

Naturvårdsbränningen ska föranmälas till räddningstjänsten i aktuell kommun minst en (1) 
vecka innan planerad bränning. 

Till föranmälan ska bifogas en bränningsplan för området där det framgår hur bränningen ska 
genomföras, inklusive en redovisning av förberedelser, resurser i form av utrustning och 
personal, samt hur en eventuell smitning är tänkt att hanteras. 

Den som utför naturvårdsbränningen ska inneha den kompetens, erfarenhet och resurser som 
krävs för uppdraget. 

Bränningen ska genomföras enligt bränningsplanen. 

Den som utför naturvårdsbränningen ska tillse att allmänheten och andra berörda informeras 
på lämpligt sätt.

Kommunikation med räddningstjänsten ska ske innan tändning. 

Efterbevakning ska ske i minst tre (3) dygn efter senast synliga rök. Räddningstjänsten ska 
meddelas när efterbevakningen avslutas. 

En förutsättning för beviljande av naturvårdsbränning är att väderförhållandena ska ligga inom 
de absoluta gränsvärden som framgår av tabellen nedan. 

Värdena ska mätas upp i fält på den aktuella platsen. Innan tändning ska bedömning göras av 
sannolikheten att väderförhållandena kommer att ligga inom gränsvärdena under hela 
bränningen. 

Mätningar ska ske kontinuerligt under bränningen. Det finns fler faktorer och gränsvärden som 
kan användas som riktvärden, och det är nödvändigt att den som ska genomföra bränningen 
har kunskap om betydelsen av dessa.

Faktor Gränsvärde
rH (relativ luftfuktighet) rH ska alltid vara högre än lufttemperaturen

Vindhastighet 1-6 m/s i medelvind. Inte över 8 m/s i byarna
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