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Länsstyrelsens i Kronobergs län kungörelse med
föreskrifter om eldningsförbud;

Utkom från trycket
den 23 april 2009

beslutade den 22 april 2009.
Länsstyrelsen i Kronobergs län har, med stöd av 2 kap. 7 § i förordningen
om skydd mot olyckor, meddelat beslut om restriktioner för eldning utomhus.
Beslut om eldningsförbud fattas som en förebyggande åtgärd. Denna åtgärd
vidtas då riskerna förväntas vara särskilt stora för uppkomst av eller stor
omfattning av bränder.
För Kronobergs län råder generellt eldningsförbud, när Länsstyrelsen bedömer brandrisken som stor för länet som helhet. Bedömningen av brandrisken görs i huvudsak utifrån prognosunderlag som tillhandahålls av
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Löpande bedömning och beslut om eldningsförbud i länet görs av Länsstyrelsen och meddelas
via särskild webbsida (http://www4.g.lst.se/scripts/brandrisk/) samt
telefonsvarare 0470/186 80.
Då generellt eldningsförbud för Kronobergs län meddelats, råder förbud mot
att göra upp öppen eld utomhus. Förbudet gäller även iordningställda eldstäder, om dessa inte godkänts av kommunens räddningstjänst. Eldning med
grillkol/briketter är tillåten i camping-/trädgårdsgrill på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart
underlag, under förutsättning att stor försiktighet iakttas. Vid eldningsförbud
råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.
Undantag från generellt eldningsförbud i länet kan göras av kommunen.
Enligt tidigare beslut fattade med stöd av 10 eller 16 § naturvårdslagen eller
7 kap. 30 § miljöbalken gäller därutöver följande.
Inom 100 m från strandlinjen vid sjön Åsnen är det under tiden 1 april –
30 september förbjudet att göra upp eld utom i på särskilt iordningställda och
utmärkta eldningsplatser, som har godkänts av räddningstjänsten i kommunerna. Förbudet omfattar inte användning av campinggrill/motsvarande
för matlagning med grillkol/briketter. Förbudet gäller inte markägare.
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I länets naturreservat är det vanligen förbjudet att göra upp eld. De regler som
gäller i naturreservatet framgår av skyltar vid respektive område.
___________________
Beslutet träder i kraft när kungörelsen utkommer från trycket.

KRISTINA ALSÉR

Gunnar Karlsson
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