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Kontakt i detta ärende
Rebecka Rosell

ELDNINGSFÖRBUD I KRONOBERGS LÄN

BESLUT
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor att det eldningsförbud som råder i Kronobergs län upphävs. 

Härmed upphävs Länsstyrelsens föreskrift 07FS 2019:09.

Detta beslut gäller från och med den 5 juli 2019 klockan 10:00. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET

TIDIGARE BESLUT
Länsstyrelsen beslutade den 24 juni 2019, 07FS 2019:09, om eldningsförbud i 
länet.

NUVARANDE PROGNOS I LÄNET
Under den senaste 5-dygnsperioden har det över hela länet fallit en del nederbörd 
som gör att markytan nu är fuktig. Samtidigt har svalare och mera mulet väder 
dämpat avdunstningen. Såväl antändningsrisken så som brandspridningsrisken 
enligt SMHI:s prognoser ligger nu på måttligt blött (3) respektive på normal 
brandrisk (3) över stora delar av länet. 

MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen bedömer utifrån rådande väderleksförhållanden i länet och SMHI:s 
prognoser att det eldningsförbud i länet som beslutades den 24 juni 2019 bör 
upphävas.

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.
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BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
En länsstyrelse och en kommun får enligt 2 kap 7 § förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning 
utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av enhetschef Martin Sjödahl med handläggare Rebecka 
Rosell som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Anders 
Pyrell och beredskapsdirektör Max Hector medverkat.

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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