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Länsstyrelsen

 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats
351 86  VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende
Max Hector

BESLUT OM ATT UPPHÄVA ELDNINGSFÖRBUD

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 2019:05.

Detta beslut gäller från och med klockan 14:00 den 3 maj 2019

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Tidigare beslut
Länsstyrelsen beslutade den 18 april 2019, 07FS 2019:05, om 
eldningsförbud i länet. 

Nuvarande prognos i länet
Prognosen för kommande 5 dagar anger att det är låg brandrisk att vänta. Detta 
kommer efter ett par dagar med successivt sjunkande risk för brand och 
antändning. 

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån rådande väderleksförhållanden i länet och
prognoser att det generella eldningsförbudet i länet bör upphävas. 

Samråd rörande denna bedömning har gjorts med länets räddningstjänster.  

VIKTIG INFORMATION
All eldning sker på eget ansvar.

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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452-2844-2019
 

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga 1.

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av länsråd Anders Flanking med beredskapsdirektör Max 
Hector som föredragande.

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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Bilaga 1

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län,  351 86 Växjö. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
kronoberg@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande 
kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du 
överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 
kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och 
telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se 
eller telefon 010-223 70 00. Ange diarienummer för beslutet.
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