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Länsstyrelsen beslut om föreskrifter om 
eldningsförbud inom Gotlands län. 
Länsstyrelsen i Gotlands län föreskriver med stöd av 10 kap 1 § lag (2003:778) m 
skydd mot olyckor samt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
följande

1 § Inom Gotlands län gäller förbud 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). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda 
platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. 

2 § Räddningstjänsten vid Region Gotland får medge undantag från förbudet om 
det föreligger särskilda skäl. Ansökan om undantag från förbudet ska vara 
skriftligt. 

3 § Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan 
dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Föreskrifterna träder i kraft måndagen den 26 juli 2021 klockan 18.00 och gäller 
tillsvidare. 

Beskrivning av ärendet.
Länsstyrelsen i Gotlands län har i samråd med Räddningstjänsten vid Region 
Gotland med anledning av det mycket torra väderläget funnit att det finns ett 
behov av att utfärda föreskrifter om eldningsförbud inom Gotlands län.

Motivering till beslutet.
Med hänsyn till väderläge med klart väder, höga temperaturer och lite nederbörd 
råder från stor risk till extremt stor risk inom Gotlands län.

Länsstyrelsen bedömer efter hörande av Räddningstjänsten att omfattningen att 
förbudet ska avse eldning av fasta bränsle i skog och mark utanför sammanhållen 
bebyggelse inom hela Gotlands län. 

Därmed omfattar eldningsförbudet inte grillning inom sammanhållen bebyggelse 
(exempelvis tomt, innergård, grillplats i anslutning till restaurang m.fl.) Vidare 
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omfattar inte eldningsförbudet fast anordnade grillplatser i naturen där de är 
anordnade så att spridningsrisken är minimal. Eftersom förbudet bara gäller fasta 
bränslen omfattas ej campingkök som drivs med gasol eller flytandet bränsle av 
förbudet.

Undantag från förbudet kan ges av Räddningstjänsten vid Region Gotland om det 
föreligger särskilda skäl. Vad som utgör särskilda skäl får räddningstjänsten 
bedöma utifrån det aktuella väderläget och de brandsäkerhetsåtgärder den som 
söker om undantaget kan tillhandahålla. Undantag ska medges restriktivt. En 
ansökan om undantag ska göras skriftligt med angivande av de särskilda skälen 
samt vilka brandsäkerhetsåtgärder som avses att vidtas. En ansökan om undantag 
ska skickas till Region Gotland, Tekniska nämnden, 621 81 Visby eller per e-post 
till registrator-tn@gotland.se.

Föreskrifterna träder i kraft den 26juli 2018 kl 18. Föreskrifterna kungörs enligt 2 
kap. 7 § 2 st förordning (2003:789) om skydd mot olyckor genom att läsas upp i 
Radio Gotland senast kl 18 den 26 juli. Föreskrifterna kommer också att kungöras 
i ortstidningarna så snart som möjligt samt publiceras på länsstyrelsens webbsida 
samt i länsstyrelsens författningssamling.

Detta beslut kan inte överklagas 
Enligt 10 kap. 5 § lag (2003 :778) om skydd mot olyckor kan detta beslut om 
föreskrifter inte överklagas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tillförordnat länsråd Anna-Lena Fritz med Petter Rimfors 
som föredragande

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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