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Beslut om eldningsförbud i Gävleborgs län 2020
Beslut

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor beslutar
länsstyrelsen att föreskriva att eldningsförbud ska gälla i Gävleborgs län.
Beslutet om eldningsförbud gäller från och med den 23 juni 2020 klockan
12:00 och gäller tills vidare.
Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.
Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med
fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.).
Förbudet gäller inte grillning och matlagning vid iordningställda platser
utformade så att faran för antändning och spridning är låg.
Förbudet gäller inte heta arbeten (brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig
arbetsplats) under förutsättning att de riktlinjer som är framtagna av
Brandskyddsföreningen Sverige följs och att de säkerhetsåtgärder som krävs är
vidtagna.
Förbudet omfattar inte heller naturvårdsbränning i syfte att gynna och bibehålla
höga naturvärden under förutsättning att naturvårdsbränningen senast en vecka
före planerad bränning har föranmälts till räddningstjänsten i aktuell kommun
och att de villkor och instruktioner som ges av räddningstjänsten följs.
Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
På grund av den höga brandrisken i länet har länsstyrelsen i samverkan med
länets räddningstjänster bedömt att det finns behov av att föreskriva om
eldningsförbud i samtliga kommuner i Gävleborgs län.

Motivering till beslutet
Prognos för brandrisk för perioden 2020-06-23 och framåt ger mycket hög
brandrisk. Risken för att skogsbränder ska förekomma är hög på grund av
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frånvaro av nederbörd i kombination med torr väderlek. Länsstyrelsen bedömer
därför att det är lämpligt med förbud mot viss typ av eldning i Gävleborgs län.
Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med
länets räddningstjänster.

Bestämmelser som beslutet grundas på
En länsstyrelse och en kommun får enligt 2 kap 7 § förordningen (2003:789)
om skydd mot olyckor meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.
Föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat med stöd av första stycket gäller
när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I
brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom att publiceras i en ortstidning
eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av
sådana föreskrifter.

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.

Information
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan
dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Föreskriften kommer att kungöras genom att läsas upp i Sveriges Radio P4.
Beslutet kan inte överklagas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Veronica Lauritzsen med handläggare Jennie
Berg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist AnnCharlotte Nyman medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilagor
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om eldningsförbud i Gävleborgs
län 21FS 2020:11

Sändlista
Gästrike räddningstjänst
Gävle kommun
Sandvikens kommun
Ockelbo kommun
Hofors kommun
Kommunalförbundet Hälsingland
Bollnäs Kommun
Söderhamns kommun
Ovanåkers kommun
Norrhälsinge räddningstjänst
Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun
Ljusdals räddningstjänst
Ljusdals kommun
Polismyndigheten Region Mitt
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Jämtland
Länsstyrelsen Västernorrland
SOS Alarm
Sveriges radio P4 Gävleborg
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