sid 1 (2)

Beslut
Dnr: 452-8873-2018
2018-08-13

Enligt sändlista

Fortsatt eldningsförbud i Östergötlands län
Beslut
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen om skydd mot olyckor
(2003:789) att fortsatt eldningsförbud ska gälla utomhus i hela Östergötlands län.
Länsstyrelsen ändrar omfattningen av eldningsförbud i Östergötlands län, som
fattades 2018-07-24 (dnr 452-8873-18). Eldningsförbudet omfattar, genom detta
beslut, eldning, grillning och användande av pyroteknisk utrustning i och i direkt
anslutning till skog och mark. Förbudet gäller även på på iordningsställda grillplatser
samt användning av stormkök och liknande i och i direkt anslutning till skog och
mark. Beslutet gäller från och med 2018-08-14 och tills vidare.
Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda
skäl.
Länsstyrelsens handläggning
Ett beslut om generellt eldningsförbud i länet har tidigare fattats och gäller från och
med 2018-05-23 och tills vidare. Beslutet utökades 2018-07-24.
Samverkan med berörda aktörer har skett 2018-08-13 om ett fortsatt eldningsförbud.
Det fortsatta väderläget innebär ett fortsatt eldningsförbud i och i direkt anslutning
till skog och mark på grund av fortsatt extrem torka. Däremot tas eldningsförbudet
bort för grillning på egen tomt, för restauranger inom eget verksamhetsområde och
för tillfälliga evenemang som inte är i eller i direkt anslutning till skog och mark.
Samtliga medverkande aktörer var eniga om att ett fortsatt eldningsförbud i och i
anslutning till skog och mark behövs för länet.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer, efter samverkan med länets aktörer, att det finns skäl med ett
fortsatt eldningsförbud för länet. I skog och mark är det fortsatt torrt och hög
brandrisk även om det under senare tid kommit en viss mängd regn. Däremot kan
omfattningen av eldningsförbudet förändras. Det fortsatta eldningsförbudet omfattar
eldning, grillning och användande av pyroteknisk utrustning i och i direkt anslutning
till skog och mark. Förbudet gäller även på på iordningsställda grillplatser samt
exempelvis användning av stormkök i skog och mark.
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Övrig information
För mer information om eldning utomhus finns på Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/ostergotland. Här kommer även att lämnas information i
samband med upphävandet av beslut om eldningsförbud. För lokal information
hänvisas till kommunernas hemsidor.
I handläggningen av detta ärende har, förutom beslutsfattare länsråd Kristina
Zetterström och försvarsdirektör Jenny Knuthammar, även t f enhetschef, Karin
Fridell, rättsenheten deltagit.

Kristina Zetterström
Länsråd

Håkan Dahm
Krisberedskapshandläggare

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därmed underskrifter.

Sändlista
Samtliga kommuner i länet
Samtliga räddningstjänster i länet
SOS Alarm Norrköping
Brandflygansvarig i Linköping och Norrköping
Länsmedia
Länsstyrelserna i Örebro, Södermanland, Jönköping, Kalmar län

