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Patrik Lundgren 
Samhällsenheten 

Beslut 
Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 

2020-06-17 452-4339-2020 

 
 

Beslut om eldningsförbud i Jämtlands län 
Länsstyrelsen i Jämtlands län föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) 
om skydd mot olyckor, att inom Jämtlands län förutom Åre kommun gäller följande: 

 
1 § Förbud mot eldning utomhus. Förbudet omfattar, aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, 
bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som omfattar användandet av 
spritbrännare, gasolbrännare och pyroteknik med undantag för områden i fjällvärlden över nivån 500 
m.ö.h. 
Med utomhus avses i denna föreskrift, skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till 
skog/vegetation eller vidare i terrängen. 

2 § Förbudet omfattar inte grillning/matlagning som utförs i egen trädgård på ett sådant avstånd från 
skog/vegetation eller ängsmark att möjlighet till spridning är låg. 

3 § Förbudet omfattar inte heta arbeten på hårdgjorda ytor som utförs enligt gällande regler. 

4 § Förbudet omfattar inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder 
som är placerade på sådant avstånd från skog/vegetation eller ängsmark att möjlighet till spridning är låg. 

5 § Förbudet gäller från 18 juni 2020 kl. 12.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande, se bilaga 1. 

6 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna 
föreskrift, se bilaga 2. 

 
Bakgrund och motivering 
På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Jämtlands län bedömt att det finns 
behov av ett eldningsförbud. Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, 
tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster. 
 
Upplysning 
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till 
böter med stöd av 10 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten i Härnösand, se bilaga 3. 

Beslut i detta ärende har fattats av Landshövding Jöran Hägglund efter föredragning 
av Patrik Lundgren. 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför underskrifter. 

 

JÖRAN HÄGGLUND 

       Patrik Lundgren 
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Bilagor 

 
1. Utdrag ur Jämtlands läns författningssamling (23 FS 2020:7) 

2. Villkor för undantag från eldningsförbud avseende naturvårdsbränningar 

3. Hur man överklagar 
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Utdrag ur Jämtlands läns författningssamling 
 

Bilaga 1 

Föreskrift om tillfälligt eldningsförbud; 

beslutad den 18 juni 2020 (dnr. 452-4339-2020). 
 

Länsstyrelsen i Jämtlands län föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, att inom Jämtlands län 
förutom Åre kommun gäller följande: 

 
1 § Förbud mot eldning utomhus. Förbudet omfattar, aktiviteter som eldning, grillning, 
matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som 
omfattar användandet av spritbrännare, gasolbrännare och pyroteknik med undantag för 
områden i fjällvärlden över nivån 500 m.ö.h. 

Med utomhus avses i denna föreskrift, skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas 
till skog/vegetation eller vidare i terrängen. 

2 § Förbudet omfattar inte grillning/matlagning som utförs i egen trädgård på ett sådant 
avstånd från skog/vegetation eller ängsmark att möjlighet till spridning är låg. 

3 § Förbudet omfattar inte heta arbeten på hårdgjorda ytor som utförs enligt gällande 
regler. 

4 § Förbudet omfattar inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i 
brandsäkra eldstäder som är placerade på sådant avstånd från skog/vegetation eller 
ängsmark att möjlighet till spridning är låg. 

5 § Förbudet gäller från 18 juni 2020 kl. 12.00 fram till beslut om föreskriftens 
upphävande. 

6 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen Jämtlands län. 
 

Upplysning 
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet 
kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor. 

 
 
 

JÖRAN HÄGGLUND 
 
 
 

Utgivare: 
Jon Paulsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län 

 
  

23 FS 2020:7 
Utkom från 
trycket den 18 
juni 2020 
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Villkor för undantag från eldningsförbud avseende 
naturvårdsbränningar 
• Naturvårdsbränning får endast utföras av en aktör som har kunskap och resurser att 

hantera en oväntad spridning utanför bränningsområdet, både i form av personal och 
utrustning. 

• Naturvårdsbränningen ska anmälas med bifogad bränningsplan i god tid före 
bränningen till räddningstjänsten. Kommunikation ska ske med räddningstjänsten 
enligt de rutiner som räddningstjänsten meddelar. Bränningen ska genomföras enligt 
bränningsplan. 

• Efterbevakning ska ske fram till tre dagar efter att den sista röken varit synlig i 
området. Räddningstjänsten ska meddelas när efterbevakning avslutas. 

• Den relativa luftfuktigheten (RH) ska i absoluta tal vara högre än temperaturen i 
Celsiusgrader (°C). Värdena ska mätas upp i fält där bränning ska genomföras. T.ex. 
får man inte bränna vid 25 °C om relativa luftfuktigheten är 20 %, medan man dock 
kan bränna vid 25 °C och RH=30%. En översiktlig bedömning av spridningsrisk ska 
göras där övriga faktorer och gränsvärden vägs in. 

• Vid väderförändringar som riskerar att äventyra säkerheten ska bränning ej 
genomföras. Länsstyrelsen eller respektive räddningstjänst har rätt att ställa krav på 
erforderlig beredskap och säkerhetsåtgärder som bedöms behövas vid respektive 
bränning. Länsstyrelsen får före och under bränning dra in dispens och avbryta 
bränning om förhållanden råder som bedöms påverka brandrisken och beredskapen i 
länet. 

Bilaga 2
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 Bilaga 3

Hur man överklagar till förvaltningsrätten 
 
 

Om ni är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan ni överklaga hos Förvaltningsrätten i Härnösand. 
 
Det gör ni genom att skriftligen 
• tala om vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange ärendets diarienummer 
• redogöra för dels varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt, dels hur ni anser att 

beslutet ska ändras. 
 
Ni ska i överklagandet uppge namn, adress och kontaktuppgifter. 
 
Om ni har handlingar eller annat som ni vill åberopa till stöd för er ståndpunkt så bör ni skicka med 
det. 
 
Överklagandet ska lämnas eller skickas till länsstyrelsen, se adress nedan. 
 
Om inte länsstyrelsen ändrar sitt beslut kommer överklagandet och handlingarna i ärendet att skickas 
till förvaltningsrätten. 
 
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet. I annat fall kan ert överklagande inte prövas. 
För part som företräder det allmänna räknas dock överklagandetiden från den dag beslutet meddelades. 
 
Om ni behöver veta mer om hur ni ska gå till väga, så kan ni vända er till 
Länsstyrelsen Jämtlands län, telefonnummer 010-225 30 00. 
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