Sida

1(2)

BESLUT

Förvaltning
Gith Nilsson

Datum

Referens

2018-07-06

213-5420-18

Hagfors Räddningstänst
Håkan Finnqvist
Hakan.finnkvist@hagfors.se

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrift för viss tid till
skydd mot fara för liv eller hälsa för människor
Beslut
Länsstyrelsen har beslutat om tillfällig lokal föreskrift enligt bilaga 1.
Föreskriften kommer att kungöras i Värmlands läns författningssamling.
Redogörelse för ärendet
Hagfors Räddningstjänst har anhållit om att länsstyrelsen ska utfärda
föreskrift enligt 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617) med anledning av en
brand i Hornnäs i Ekshärad, Hagfors kommun. Brandområdets omfattning
redovisas i en till begäran bifogad karta.
Ifråga om behovet av en föreskrift anges att området är totalt avspärrat och
ingen får beträda det. Bränder blossar upp regelbundet och träd rasar, vilket
innebär risk för både liv och hälsa. Prognosen är för närvarande att området
inte bör beträdas under en månad.
Motivering till beslutet
Enligt 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617) får regeringen eller, efter
regerings bemyndigande, en länsstyrelse om det på grund av särskilda
förhållanden behövs för att skydda människor mot fara för liv eller hälsa,
meddela föreskrifter för viss tid eller tills vidare om förbud mot att vistas
inom skade- eller riskområden, rasområden, gruvområden, skjutfält eller
skjutbanor eller liknande områden.
Enligt 3 kap 12 § ordningslagen får föreskrifter avseende 3 kap 8-11 §§
samma lag inte angå förhållanden som är reglerade i denna lag eller annan
författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något
annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
ska en myndighet innan den fattar beslut om föreskrifter eller allmänna råd så
tidigt som möjligt genomföra en konsekvensutredning. Innebär det fara för
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miljön, liv eller personlig säkerhet eller hälsa risk för betydande ekonomisk
skada om en föreskrift inte beslutas får en sådan vidtas efter beslutet.
Länsstyrelsens bedömning
Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet anser länsstyrelsen att det,
till skydd mot fara för människors liv eller hälsa, finns skäl att i föreskrift
förbjuda personer att vistas inom det angivna området. Förbudet kan inte
anses innebära någon obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Hänsyn
har härvid bland annat tagits till tillträdesförbudets utsträckning såväl i tid
som områdets omfattning.
Förbudet gäller inte räddningstjänsten och polisen tillhörig och anlitad
personal. Förbudet gäller från beslutsdatum – 5 augusti 2018.
Hur man överklagar
Detta beslut får enligt 3 kap. 27 § ordningslagen inte överklagas.

Verksamhetschef Bengt Falemo har fattat beslut i detta ärende. Länsassessor
Gith Nilsson har varit föredragande.

Bilaga 1
Länsstyrelsen tillfälliga lokala ordningsföreskrift med tillhörande kartbilaga

