BESLUT
2018-08-07

Enheten för styrning och samordning
Ann-Charlotte Nyman
010-2251485
Ann-Charlotte.Nyman@lansstyrelsen.se

1 (4)
Dnr 5564-2018

Enligt sändlista

Förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade
skogsområdet i Ljusdals kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar om att förbud ska gälla för allmänheten att vistas inom
det brandskadade skogsområdet i Ljusdals kommun. Områdets gränser anges
på bifogad karta (bilaga). Förbudet gäller tills vidare.
Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter
inom området samt uppdragstagare som utför uppgifter åt någon statlig eller
kommunal myndighet inom området. Förbudet gäller vidare inte boende,
fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området eller uppdragstagare
som vistas där för deras räkning. Den som vistas inom området i syfte att utföra
skogs- och markarbeten eller bedriva jakt ska inhämta nödvändig kunskap samt
samråda med länsstyrelsen före tillträde till området.
Denna föreskrift träder enligt 3 kap. 28 § ordningslagen i kraft omedelbart och
kungörs genom att läsas upp i radio. Kungörelse kommer även att ske i länets
författningssamling.

Beskrivning av ärendet
Den 15 juli 2018 bröt omfattande skogsbränder ut i Ljusdals kommun,
Gävleborgs län. En stor räddningsinsats inleddes och det brandskadade området
har spärrats av genom beslut av räddningsledaren enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor. Den 9 september 2018 kommer räddningsledare att fatta
beslut om att räddningsinsatsen avslutas. Inom det brandskadade område, som
vid denna tidpunkt omfattas av beslut om avlysning, är det dock fortfarande
förenat med livsfara att vistas, bl.a. till följd av risk för nedfallande träd och
brandhärdar i marken. Räddningsledarens bedömning är att det, mot bakgrund
av detta, är stor risk för allvarliga personskador om allmänheten vistas inom
området. Boende, fastighetsägare och andra rättighetsägare inom området (som
exempelvis arrendatorer, ägare av olika typer av infrastruktur och jakträttsinnehavare) har dock ett behov av att kunna få tillträde till området för att nå sina
bostäder och utföra skogs- och markarbete och underhållsarbete på
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anläggningar för infrastruktur samt bedriva jakt och andra viltvårdande
åtgärder. Därtill behöver ett antal myndigheter kunna få tillträde till området i
samband med utförande av räddningstjänst, väghållningsarbete, polisiärt arbete
och tillsynsarbete. Räddningstjänsten har röjt ett antal enskilda vägar inom
området i syfte att dessa ska vara säkra för boende och markägare m.fl. att
använda vid tillträde till området.

Motivering till beslutet
Då det innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa om en
föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade
skogsområdet inte beslutas, bedömer länsstyrelsen att bestämmelsen i 4 § 2 st
förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning är tillämplig och att en
konsekvensutredning därmed kan genomföras efter det att beslut om
föreskrifter har fattats.
Av 3 kap. 11 § ordningslagen jämfört med 4 § andra stycket förordningen med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela föreskrifter enligt
ordningslagen m det på grund av särskilda förhållanden behövs för att skydda
människor mot fara för liv eller hälsa får länsstyrelsen meddela föreskrifter om
förbud att vistas inom bland annat ras- eller riskområden. Ett förbud kan
meddelas för viss tid eller tills vidare. Föreskrifterna får inte lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.
Inom det brandskadade området föreligger det stora risker för nedfallande träd
och s.k. glödhål i marken. Dessa risker kan vara svåra för allmänheten att
förutse och förhålla sig till. De vägar som har röjts av räddningstjänsten i syfte
att möjliggöra för boende och markägare m.fl. att få tillträde till sina fastigheter
kan inte anses säkra för allmänheten att nyttja, då det finns stora risker att
människor av misstag kommer in på vägar eller områden som inte är röjda.
Med beaktande av den stora risk för personskador som föreligger, gör länsstyrelsen bedömningen att ett förbud för allmänheten att vistas inom området är
nödvändigt. Ett vistelseförbud kan med hänvisning till de risker som föreligger
inte anses innebära någon obefogad inskränkning i den enskildes frihet.
Länsstyrelsen finner med beaktande av vad som framkommit i ärendet att det är
motiverat att meddela föreskrift om förbud för allmänheten att vistas på platsen.
Förbudet gäller för allmänheten och förhindrar således inte statliga och
kommunala myndigheter eller av dessa förordnade uppdragstagare att utföra
sina uppgifter inom området.

Bestämmelser som beslutet grundas på
3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617)
4 § andra stycket förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner
och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen.
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4 § 2 st förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Information
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Per Bill efter föredragning av jurist Tobias
Sundberg.

Per Bill

Tobias Sundberg

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kungörelse:
Länets författningssamling
Sveriges Radio P4 Gävleborg
Post- och Inrikestidningar
Länets ortstidningar
Sändlista:
Gästrike Räddningstjänst
Gävle kommun
Sandvikens kommun
Ockelbo kommun
Hofors kommun
Kommunalförbundet Södra Hälsingland
Bollnäs kommun
Söderhamns kommun
Ovanåkers kommun
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Norrhälsinge räddningstjänst
Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun
Ljusdals räddningstjänst
Ljusdals kommun
Polismyndigheten Region Mitt
Länsstyrelsen i Uppsala
Länsstyrelsen i Västmanland
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Jämtland
Länsstyrelsen i Västernorrland
Sveriges Radio P4 Gävleborg
Krisinformation.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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