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2018-08-14

452-4684-2018

Länets aktörer

Länsstyrelsen i Örebro läns beslut om
upphävande av eldningsförbud i Örebro län
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen upphäver Länsstyrelsens beslut den 3 juli 2018 om att förbjuda all
eldning utomhus samt meddelad föreskrift 18FS 2018:6.

Ärendet och skälen för Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutade den 3 juli 2018, med stöd av 2 kap 7 § förordningen om
skydd mot olyckor (2003:789), att föreskriva förbud mot all eldning utomhus. En
tillfällig föreskrift, 18FS 2018:6, meddelades även.
Örebro län har haft nederbörd under den senaste veckan och brandrisken i länet
har gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och
stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur
brandrisksynpunkt. Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna uppmanar
dock fortsatt till försiktighet vid grillning eller eldning utomhus. Anledning är att
det fortfarande är torrt i de nedre marklagren.
Länsstyrelsen gör bedömningen i samråd med räddningstjänsterna att det för
närvarande inte föreligger skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud. Det
tidigare meddelade beslutet och föreskriften om eldningsförbud ska därför
upphävas.
Detta beslut träder i kraft 15 augusti 2018, klockan 08.00

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf enhetschef för kommunikation och krisberedskap Kristian
Hagberg med krisberedskapshandläggare Annica Hjalmarsson som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Sändlista
Nerikes Brandkår
Bergslagens Räddningstjänst
Askersunds kommun
Degerfors kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Lindesberg kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Örebro kommun
SOS Alarm i Örebro
Polisregion Bergslagen
Länsstyrelsen i Södermanland
Länsstyrelsen i Östergötland
Länsstyrelsen i Värmland
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Media i länet
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