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Eldningsförbud i Östergötlands län

Beslut
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen om skydd mot olyckor 
(2003:789) att eldningsförbud ska gälla i kommunerna Motala, Vadstena. Ödeshög, Finspång, 
Linköping, Mjölby, Boxholm och Ydre. 

Beslutet gäller från och med den 17 augusti 2020 kl. 16.00 tills vidare. 

Förbudet gäller mot 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 etcetera. Eldning med gasol eller flytande bränsle i 
stormkök omfattas inte av detta förbud). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid 
iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Länsstyrelsens bedömning
Det har den senaste tiden varit torrt i skog och mark i delar av länet och brandrisken är nu stor 
i hela länet. Prognos för brandrisk visar höga brandriskvärden för hela länet under kommande 
period. Väderprognosen visar tydligt att marken torkar upp. Det innebär en ökande torka i 
både mellersta och nedre markskiktet och prognosen visar inte på någon betydande nederbörd. 

Kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Kinda har redan fattat 
lokala beslut om eldningsförbud. Länsstyrelsen bedömer att eldningsförbud även bör gälla i 
övriga kommuner i länet.  

Beslutet omfattar förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Med 
sammanhållen bebyggelse menas en bebyggelse där samtliga följande kriterier är uppfyllda: 
bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader, byggnaderna ska vara placerade på minst 2 
tomter, tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Länsstyrelsen har inför detta beslut samverkat med Räddningstjänsten Östra Götaland, länets 
kommuner, Polismyndigheten, SOS Alarm och Region Östergötland.

Övrig information
Länsstyrelsen får medge undantag/dispens från detta förbud i ett enskilt fall om det finns 
särskilda skäl.

För eventuella lokala förbud eller information angående eldning utomhus samt hänvisas till 
respektive kommun.
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Upplysningar och mer information om eldning utomhus finns på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/ostergotland. Här kommer även att lämnas information i samband med 
upphävandet av beslut om eldningsförbud.

I handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknade, länsjurist Anne Rydell och 
handläggare Susanne Aristegui Adolphi deltagit.

Ann Holmlid

Länsråd

Jenny Knuthammar

Försvarsdirektör

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter. 

Sändlista
Samtliga kommuner i länet

Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)

SOS Alarm Norrköping

Kungsair Training AB (Skogsbrandsbevakning med flyg)

Länsstyrelserna i Örebro, Södermanland, Jönköping och Kalmar län

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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