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Sändlista

Upphävande av beslut om totalt 
eldningsförbud i Jönköpings län

Beslut
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen om skydd 
mot olyckor (2003:789) att Länsstyrelsens föreskrifter 06 FS 2018:8 om 
totalt eldningsförbud i Jönköpings län, beslutade den 26 juli 2018 (452-6194-
2018), ska upphöra att gälla. 

Beslutet gäller från och med 2018-07-31 kl. 12.00.

Bakgrund och motivering
Länsstyrelsen beslutade den 26 juli 2018 att meddela föreskrifter om totalt 
eldningsförbud i hela Jönköpings län. Föreskrifterna beslutades gälla tills 
vidare.

Sedan föreskrifterna meddelades har Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) omprövat och ändrat sina rekommendationer om 
eldningsförbud, utifrån att brandriskprognosen i landet nu visar på stora 
lokala och regionala variationer. Länsstyrelsen konstaterar att brandrisk-
prognosen för Jönköpings län sammantaget är något lägre än förra veckans 
extrema prognos. Med hänsyn härtill samt efter utvärdering av inträffade 
bränder gör Länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner bedömningen 
att det inte längre är befogat att ha kvar det av Länsstyrelsen beslutade totala 
eldningsförbudet i länet. Förbudet ska därför upphävas med omedelbar 
verkan.    

Länsstyrelsens beslut innebär i praktiken att eldningsförbud fortsatt gäller i 
Jönköpings län till följd av kommunernas beslut om eldningsförbud, men att 
det åter igen blir tillåtet att med iakttagande av försiktighet grilla på 
villatomter eller motsvarande.

Detta beslut kungörs genom att läsas upp i radio. 
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I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket t.f. länsråd Lars 
Sandberg beslutat och beredskapsdirektör Fredric Jonsson varit 
föredragande, har även länsjurist Carin Landin deltagit.

Lars Sandberg
T.f. länsråd                                                       
                                                                       Fredric Jonsson
                                                                       Beredskapsdirektör

Bilaga 
Föreskrifter 

Sändlista
Samtliga kommuner i länet
Samtliga räddningstjänster 
SOS Alarm Jönköping, Glansgatan 7, 554 54 Jönköping
Länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland och Hallands 
län
Polismyndigheten, region öst, Box 345, 581 03 Linköping
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad
Sveriges Radio P4 Jönköping, Serviceredaktionen
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