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Förslag till utformning av grillplatser 
Räddningstjänsterna i Kronobergs län har följande synpunkter på hur permanenta 
grillplatser (eldplatser) i skog och mark bör utformas och skötas: 
 
Utformning 
 Grillplatsen bör anläggas på fast mark, minst 15 meter från sammanhängande 

vegetation och minst 2 meter från vindskydd. 
 Grillplatsen bör i första hand utgöras av ett sandfyllt cementrör, gärna med 

svängbart grillgaller. 
 Runt grillplatsen bör det vara en avgrusad yta eller en yta med obrännbart 

material med ungefär en meters bredd. 
 Om cementrör inte används bör en murad stenring anordnas på följande sätt: 

o Gräv ur till mineraljorden på en yta som går cirka en meter utanför den 
tänkta eldstaden.  

o Sammanfoga stenarna med cementbruk och mura till en höjd av minst 
0,3 meter över omgivande mark 

o Fyll på med sand i och utanför stenringen till i nivå med omgivande 
mark. 

 
Skötsel 
 Grillplatsen ska ha regelbunden tillsyn av den som har ansvaret för den, under 

säsong är det lämpligt med högst 14 dagars intervall. 
 Urgrävning av gamla eldrester ska utföras vid behov, dock minst en gång om 

året. 
 Ordning och reda skapar en säker plats, se till att det hålls snyggt i närheten. 

 
Eldningsförbud 
 När det råder eldningsförbud är det inte tillåtet att använda annat bränsle än 

grillkol eller grillbriketter på grund av risken för gnistor. 
 Besked om eldningsförbud kan fås på länsstyrelsens hemsida, 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/ eller på telefonsvarare 0470-186 80. 
 
Möjlighet att släcka 
 Det ska alltid finnas tillgång till enkla släckredskap, till exempel en vattenfylld 

hink. 
 Man ska vara förvissad om att elden är helt släckt när man lämnar platsen 
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