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Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/89    

Förbud av engångsgrillar, yttrande över motion från Wilhelm Eriksson 
(SD), Torbjörn Jönsson (SD) och Anders Lindström (SD)  

Wilhelm Eriksson m.fl. (SD) lyfter i en motion att riskerna med engångsgrillar är 

stora. Dels för att de ökar brandrisken och dels för att de bidrar till en ökad nedskräp-

ning. Utifrån detta föreslår motionärerna att förbud av engångsgrillar införs i Järfälla 

kommun och att kommunen utökar beståndet  av permanenta grillplatser. 

Inom Järfälla kommuns naturreservat och parker finns det ett flertal permanenta grill-

platser med anvisningsskyltar som allmänheten kan använda. Vid de permanenta 

grillplatserna i naturreservaten finns det även behållare med ved som kommunen till-

handahåller. För att minska risken för bränder har kultur-, demokrati och fritidsför-

valtningen placerat ut speciella papperskorgar för engångsgrillar som bridrar till att 

engångsgrillar inte ska orsaka bränder i de vanliga papperskorgarna. Tekniska nämn-

den förfogar över flertalet permanenta grillplatser i Järfälla kommun och följer nog-

grant behovet om permanenta grillplatser bör utökas och vart i kommunen dessa bör 

placeras. Vid en utökning av antalet grillplatser behöver brandrisken vägas in och det 

är även viktigt att ta i beaktande att tillsyn och drift för dessa ökar.  

I varje enskild kommun finns det beslutade lokala ordningsföreskrifter som är ett 

komplement till ordningslagen. De lokala ordningsföreskrifterna ska hjälpa till att 

skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller egendom inte 

kommer till skada. Det kan konstateras att det finns skäl att aktualisera den lokala 

ordningsstadgan för att se om förändringar behöver göras vad gäller förbud av en-

gångsgrillar samt lyfta in ett förtydligande om att vid eldningsförbud är det förbjudet 

att elda även på kommunens anlagda grillplatser.  

Värt att notera är att under den kartläggning som genomförts av ett antal närliggande 

kommuner samt några kommuner runtom i landet, har ingen av dessa valt att för-

bjuda engångsgrillar i sina lokala ordningsföreskrifter. Något som troligtvis kan bero 

på svårigheten att kontrollera förbudet mot engångsgrillar.    

Vidare kan det vara problematiskt för en kommun att som enskild myndighet besluta 

om ett förbud av engångsgrillar. Det finns flera aktörer som behöver vara behjälpliga 

i arbetet med att minska brandrisken och nedskräpningen från engångsgrillar. Han-

deln har ett ansvar om att informera konsumenterna om vilka risker det finns med va-
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rorna som säljs, det kan bland annat handla om information om rådande eldningsför-

bud. Även konsumenterna har ett ansvar för att grillningen sker under ordnade for-

mer och inte utgör någon fara.  

 

 

 

 

 

 

 


