
 
 
 
 
Söderköpings kommuns föreskrifter om förbud mot eldning utomhus 
 
beslutad den 19 september 2007 §105 
 
Kommunfullmäktige i Söderköpings kommun har med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor beslutat om följande föreskrifter 
 
Områden inom vilket generellt förbud mot eldning utomhus råder 

1 § Eldning utomhus är förbjudet inom ett område av Söderköpings tätort som begränsas av:  
I norr:  Göta kanal. 
I öster:  Tingshusgatan och dess förlängning norrut till Göta kanal, Storån mellan 

Tingshusgatan och Dr Böttigers väg, Dr Böttigers väg, Viggebyvägen mellan Dr 
Böttigers väg och Skönbergagatan, Skönbergatan mellan Viggebyvägen och 
Barnhemsgatan samt Barnhemsgatan och dess förlängning söderut till Erik 
Dahlbergsgatan (E22). 

I söder: Erik Dahlbergsgatan (E22). 
I väster: Breda gränd och dess förlängning norrut till Göta kanal, Ågatan mellan Breda gränd 

och Vintervadsplatsen, Vintervadsplatsen, Kvarnvägen samt Kvarnvägens 
förlängning söderut till Erik Dahlbergsgatan (E22). 

 
Förbud mot eldning utomhus vid vissa väderförhållanden och mörker 

2 § Eldning utomhus är, utöver vad som anges i § 1, förbjudet inom de områden i kommunen 
där det enligt SMHI:s brandriskprognos (enligt HBV-modellen) är torrt (4), mycket torrt (5) eller 
extremt torrt (5E). 
 
3 § Eldning utomhus är förbjudet mellan solens nedgång och solens uppgång. 
 
Förbud mot eldning utomhus i vissa andra fall 

4 § Den nämnd som svarar för tillsynen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor får, om 
det är av betydelse för att förebygga brands uppkomst besluta om att förbud mot eldning utomhus 
skall råda under en begränsad tid. 
 
Eldning i större omfattning 

4 § Eldning i större omfattning skall, i god tid innan eldning sker, anmälas till 
Räddningstjänsten i Söderköpings kommun. Med större omfattning avses här bränning av större 
rishögar, svedjebränning, halmbränning på åker eller liknande. 
 
Undantag från eldningsförbud 

5 § Utan hinder av vad som anges i 1-3 §§ får grillning ske i för ändamålet framtagna grillar 
eller vid särskilt iordningsställda grillplatser. Med särskilt iordningsställd grillplats avses en av 
fastighetsägaren eller kommunen iordningsställd fast grillplats som är utformad så att risken för 
brandspridning är liten. 
 
6 § Den nämnd som svarar för tillsynen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor får i 
enskilda fall besluta om undantag från dessa föreskrifter.  
 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2008-01-01. 
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