
 

 
 

ELDNING 
Det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Det är även ditt 
ansvar att kontrollera om det råder eldningsförbud eller inte. 
Du som tänder elden skall också se till att den blir släckt. 

 

TJÖRN – 1 juni – 31 augusti får du inte elda inom detaljplanerat område. 

Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl förbjudet att elda (även i tunna) inom detaljplanerat 

område. 

VAD FÅR JAG ELDA OCH INTE ELDA? 

Om du vill elda trädgårdsavfall i ett område där det inte på grund av lokala miljö- hälsoföreskrifter 

(se ovan) är förbjudet att elda bör du tänka på att det bara är torra grenar och trädgårdsavfall som 

får eldas upp. Elda aldrig fuktigt trädgårdsavfall, till exempel gräs, blast, löv och färska kvistar på 

grund av den kraftiga rökutvecklingen. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller lämnas på 

återvinningsstationerna. Om du eldar torrt trädgårdsavfall får det inte uppstå olägenhet för dina 

grannar eller anda kringboende. Elda ALDRIG efter mörkrets inbrott. 

TIPS OCH RÅD VID ELDNING UTOMHUS 

• Ha alltid släckutrustning nära till hands (även vid eldning i mindre omfattning), slang med 

påkopplat vatten och spadar och krattor eller linkande 

• Håll alltid elden under uppsikt till dess att den är helt släckt, ha mobiltelefon till hands så att du kan 

larma 112 om du tappar kontroll över elden 

• Elda alltid i dagsljus, elden ska ALLTID vara släckt innan mörkrets inbrott 

• Se till att elden inte kommer för nära träd/buskar, hus eller el- och teleledningar. Avståndet ska 

vara tillräckligt för att förhindra brandspridning. Vattna en skyddszon på minst 2 meter kring den yta 

som ska eldas 

Om du känner att du tappat kontrollen över elden, larma SOS 112! 

All eldning utomhus ska ske på ett sådant sätt att närboende inte har olägenhet av rök och 

sotspridning. 

Tänk även på att det är viktigt att placera engångsgrillen på obrännbart underlag för att förhindra 

brand från grillens undersida. 

Det är du som eldar eller grillar som ansvarar för elden och eventuella konsekvenser. Det är också du 

som måste ha koll på om det är tillåtet att elda eller inte. 

Kontrollera om eldningsförbud råder i Lilla Edet, Stenungsund eller Tjörns kommun genom att ringa 

vår informationstelefon 010-471 44 01 


