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Föreskrift om eldningsförbud. 

Västerviks kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor att för Västerviks kommun gäller följande. 
 
§ 1 Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. 
Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta 
bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). 

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser som är 
utformade och placerade så att faran för antändning och spridning av brand är låg. 
(t.ex. grillar, iordningställda grillplatser). 
 
§ 2 Förbudet gäller från 2022-05-13 kl. 12:00 och fram till beslut om föreskriftens 
upphävande. 
 
§ 3 Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Västerviks kommun. 
 
Upplysning 
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan 
dömas till böter med stöd av 10 kap 3§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
Information 
Mer information fås på tel. 0490-25 40 00, samt på kommunens hemsida 
www.vastervik.se. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-05-13 kl 12.00 och gäller tills vidare. 
 
Insatsledare/Tjänsteman i Beredskap 
 

 
Roger Landelius 
0490-25 57 82 
roger.landelius@vastervik.se 

http://www.vastervik.se/
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