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Blekinge läns författningssamling

Länsstyrelsen

10 FS 2018:22

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om förbud 
och restriktioner mot eldning utomhus

beslutade den 13 augusti 2018.

Utkom den 13 augusti 
2018

1 § Föreskriften gäller beslut om förbud och restriktioner mot eldning 
utomhus (eldningsförbud).

2 § Om hög brandrisk råder, får Länsstyrelsen besluta att eldningsförbud 
utomhus råder för Blekinge eller delar av länet. Bedömningen av brandrisken 
görs utifrån prognos som tillhandahålls av Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI), samråd med Räddningschef i beredskap vid 
länets räddningstjänster samt övriga omständigheter.

3 § När eldningsförbud råder är det på tomt endast tillåtet att elda eller grilla 
i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är 
utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till 
exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma 
villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget 
verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på kommersiella 
campingplatser. 

4 § Om mycket hög brandrisk råder, får Länsstyrelsen besluta att totalt 
eldningsförbud utomhus råder för Blekinge eller delar av länet. Ett sådant 
förbud innebär att alla former av eldning och grillning är förbjudet. 3 § i 
denna föreskrift gäller då inte.  Bedömningen av brandrisken görs utifrån 
prognos som tillhandahålls av Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI), samråd med Räddningschef i beredskap vid länets 
räddningstjänster samt övriga omständigheter.

5 § Vid eldningsförbud enligt 2 eller 4 §§ får bränsle som avger flygande 
gnistor, t.ex. ved, inte användas. Så kallade engångsgrillar eller liknande 
anordningar som ger värmeavledning direkt mot marken är inte heller 
tillåtna.

6 § Vid eldningsförbud enligt 2 eller 4 §§ råder förbud mot användning av 
pyroteknisk utrustning utomhus.

7 § När Länsstyrelsen fattat beslut om förbud och restriktioner mot eldning 
utomhus enligt denna föreskrift eller upphävande, kungörs detta genom 
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pressmeddelande, Länsstyrelsens hemsida samt i WIS.

8 § Länsstyrelsen kan i enskilda fall besluta om undantag från dessa 
föreskrifter.

Föreskriften träder i kraft den 13 augusti 2018.

Genom denna föreskrift upphävs Länsstyrelsens i Blekinge läns föreskrifter 
om förbud och restriktioner mot eldning utomhus (10FS 2016:14), 
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om eldningsförbud (10FS 2018:19) 
samt Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om ändring av del av 
föreskrifter om Eldningsförbud i länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter 
(10FS 2018:20).
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