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ELDNINGSFÖRBUD I KRONOBERGS LÄN

BESLUT
Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor att för Kronobergs län gäller följande:

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. 
Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning eller annan bränning med 
fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.). Förbudet omfattar inte 
grillning och matlagning vid fasta grillplatser utformade så att faran för 
antändning och spridning är låg. Detta innebär att det till exempel är tillåtet med 
grillning med kol eller gas på en fastighets tomt. 

2 § Förbudet gäller från och med den 24 juni 2019 klockan 18:00 fram tills 
Länsstyrelsen upphäver föreskriften.

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen i 
Kronobergs län

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Prognos för brandrisk med början den 2019-06-24 och framåt ger mycket hög 
brandrisk. 

Länsstyrelsen har i ärendet gjort en sammantagen bedömning av följande: 

• SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos (FWI och HBV värden) 

• Väderprognos 

• Förekomst av och risk för blixtnedslag 

• Samråd med länets Räddningstjänster 
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• Social närvaro i naturen under semestertid

• Övriga omständigheter

MOTIVERING TILL BESLUTET
Skogsbränder kan förekomma på grund av långvarig frånvaro av riklig nederbörd 
i kombination med torr väderlek. Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av 
samtliga omständigheter att det är rimligt med förbud mot viss typ av eldning i 
Kronobergs län. Länsstyrelsen har genom samverkan stämt av beslutet med 
Räddningscheferna i länets kommuner.

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.

Föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat med stöd av första stycket gäller 
när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I 
brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom att publiceras i en ortstidning 
eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av 
sådana föreskrifter.

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.

INFORMATION
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.

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av landshövding Ingrid Burman med handläggare Rebecka 
Rosell som föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist 
Louise Jeppson 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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