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BESLUT OM ELDNINGSFÖRBUD I KRONOBERGS LÄN
BESLUT
Länsstyrelsen i Kronobergs län meddelar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor följande.
I Kronobergs län är det förbjudet att elda utomhus.
Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller
även iordningställda grillplatser. Campingkök eller liknande som har öppen låga
omfattas också av förbudet.
Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning
utomhus.
Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt i grill som är
utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från
marken.
Undantag från generellt eldningsförbud kan göras av kommunen.
__________________________________
Denna föreskrift gäller från och med den 20 juli 2018.
Länsstyrelsens föreskrift 07FS 2018:5 om eldningsförbud beslutad den 18 maj
2018 upphävs i och med denna föreskrift.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Länsstyrelsen beslutade den 18 maj 2018, 07FS 2018:5, om ett generellt
eldningsförbud i länet.
Med anledning av den extrema torka som råder i länet anser länsstyrelsen att
förbudet i ovannämnda föreskrift behöver skärpas för att ytterligare minska
risken för bränder i skog och mark. Länsstyrelsen inför därför en ny föreskrift om
förbud mot eldning.
BESTÄMMELSER SOM FÖRBUDET GRUNDAS PÅ
Enligt 2 kap. 7 § förordningen om skydd mot olyckor gäller följande.
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En länsstyrelse och en kommun får 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.
MOTIVERING
Med anledning av den extrema torka som råder i länet anser länsstyrelsen att
förbudet behövs för att minimera risken för bränder i skog och mark.
Länsstyrelsen meddelar därför den aktuella föreskriften om förbud mot eldning.
UPPLYSNINGAR
Förbudet gäller även iordningställda eldstäder. Användande av campingkök är
förbjuden. Grillning med gas/kol/el är tillåten på egen tomtmark i grill som är
utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från
marken. Iaktta stor försiktighet vid grillning på egen tomt och ha släckutrustning
till hands.
Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning
utomhus.
Löpande bedömning av den generella brandrisken och beslut om eldningsförbud
i länet görs av Länsstyrelsen och meddelas via telefonsvarare 0470/186 80 och via
internet
http://web05.lansstyrelsen.se/brandrisk/.
Undantag från generellt eldningsförbud i länet kan göras av kommunen. För
information om beslut om undantag hänvisas till kommunens räddningstjänst.
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Philip Dankmeyer

