
 

Beslut om begränsning av nyttjande av eld på 
DUST 2018 
 

Bakgrund 
Då det i Laxå kommun där DUST 2018 kommer att genomföras råder eldningsförbud finns 
det vissa begränsningar som vi som läger måste förhålla oss till. Enligt Nerikes Brandkårs 
hemsida gäller följande: 

Eldningsförbud i hela Örebro län 
Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har 
Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att det från och med tisdagen 
den 3 juli kl. 08.00 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.  
Förbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en stabil 
nivå. Upplysningar om eldningsförbudet har hävts lämnas på SOS Alarms telefonsvarare 
019-18 99 05, av Länsstyrelsen Örebro län eller av räddningstjänsten. 

Vad innebär ett eldningsförbud? 
● Det är förbjudet att elda i hela Örebro län från och med 3 juli kl. 08.00 och tills vidare. 
● Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark (ej 

engångsgrillar). 
● Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschefen i respektive 

kommun. 
● Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan få stå till svars i 

enlighet med Lag om skydd mot olyckor. 
(http://www.nerikesbrandkar.se/nyheter/allanyheter/nyheter/eldningsforbudihelaorebrolan.5.3
94d6a5b1645abd84dd878.html)  

Beslut 
DUST 2018 har varit i kontakt med Nerikes Brandkår och kommit fram till följande regler för 
lägret: 
 

- Matlagning får ske på gasolkök om den står upphöjd från marken 
- Matlagning får INTE ske på spis som eldas med ved 
- Stormkök får INTE användas utanför lägerområdet. 
- Fotogenlyktor får användas inne på lägerområdet men ska släckas i och med sista 

vaktrundan.  
- Fotogenlyktor får INTE användas på spår.  
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Dessa regler gäller alla på lägret, deltagare såväl som funktionärer. Inga undantag kommer 
att medges. Om reglerna inte efterlevs och en skogs- eller markbrand uppstår kommer den 
ansvariga kåren eller den enskilda funktionärer att hållas som juridiskt ansvarig. 


