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Länsstyrelsen

01FS 2019:43
Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om 
förbud och restriktioner mot eldning utomhus, 
inom Stockholms län;

Utkom från trycket
den 19 juni 2019.

beslutade den 13 juni 2019
(dnr 452-25897-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar, med stöd av 2 kap. 7 § 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, att som en före-
byggande åtgärd meddela föreskrifter om förbud och restriktioner 
mot eldning utomhus.

1 § Förbud och restriktioner mot eldning i skog och mark utanför 
sammanhållen bebyggelse (eldningsförbud). 

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan 
bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar 
etc.).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordning-
ställda platser utformade så att faran för antändning och 
brandspridning är låg.

2 § Förbud och restriktioner mot eldning i skog och mark utanför 
sammanhållen bebyggelse (skärpt eldningsförbud). 

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning 
med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.), an-
vändning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätske-
formiga bränslen. 
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Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs 
av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för 
antändning och spridning är låg.

Dessutom gäller inom områden med sammanhållen bebyggelse förbud mot 
eldning och bränning med fasta bränslen (ved, kolbriketter, gräs, ris, grenar 
etc.) i annat syfte än grillning och matlagning.

3 § Eldningsförbud enligt antingen 1 eller 2 §§ träder i kraft genom att 
Länsstyrelsen, genom Tjänsteman i beredskaps försorg, med hänvisning till 
denna föreskrift beslutar och informerar om detta genom pressmeddelande, 
via Länsstyrelsens hemsida, i WIS samt till Sveriges Radio P4 Stockholm.

Eldningsförbud upphävs av Länsstyrelsen, genom Tjänsteman i beredskaps 
försorg. Information om detta beslut lämnas genom pressmeddelande, via 
Länsstyrelsens hemsida, i WIS samt till Sveriges Radio P4 Stockholm.

4 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen i 
Stockholms län. 

Upplysning

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud om eldning 
utomhus kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor.

__________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 juni 2019.
2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter
(01FS 2016:22) om förbud och restriktioner mot eldning utomhus, Stockholms 
län, beslutade den 3 juni 2016, dnr 452-2051-2016.
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Torwald Snickars


