Eldning
Ved- och pelletseldning
Faktablad Miljökontoret

Om du eldar i tätbebyggda områden kan
det orsaka besvär för dina grannar. Det
luktar rök och släpper ut föroreningar.
Många bostäder har idag fläktstyrd
ventilation och det innebär att röken
även påverkar inomhusluften. Det är
därför viktigt att du eldar på rätt sätt
för att minimera riskerna för människa
och miljö.

Elda i panna
Om du tänker installera braskamin eller panna ska
du göra bygganmälan. Om du bygger skorsten
behöver du söka bygglov för fasadändring. Tänk
på att kaminer kan väga mycket. Du behöver
kanske kontrollera att bjälklaget klarar den extra
belastningen? Kontakta Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovshandläggare så får du veta mer
om bygglov och bygganmälan.
Om du ska nyinstallera eller byta panna eller
braskamin välj då en som är miljögodkänd. Med
miljögodkänd menas en panna som uppfyller
Boverkets utsläppskrav. En panna eller kamin som
inte är miljögodkänd släpper ut mer föroreningar

i luften. Vissa tillverkare ställer högre krav på rökgasutsläppen. De kan vara märkta med Svanen
eller P-märkning. En ny panna kan du även
koppla till en ackumulatortank om du vill bli riktigt
energieffektiv och minska utsläppen.
När du eldar i din panna kan grannar besväras av
rökgasutsläppen. Främst gäller det lukt, irritation
i luftvägar samt sotpartiklar. Det är viktigt att du
använder rätt eldningsteknik för att få en bra förbränning och därmed minska utsläppen samt
störningarna för dina grannar. När du eldar i
panna är det viktigt att se till att syretillförseln
är god när du tänder elden. Detta för att snabbt
värma upp skorstenen och eldhärden, det gör att
förbränningen blir bättre. Syretillförseln ska
överlag vara god u
 nder hela tiden du eldar om
inte tillverkaren angett något annat. Ta hänsyn till
vindriktningen och väderförhållanden så att du
inte stör dina grannar. Undvik alltid pyreldning!
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Använd rätt bränsle!

Eldning av trädgårdsavfall

Använd endast torr och finkluven ved. Fuktig ved
ger sämre förbränning och större utsläpp av luftföroreningar. Det är viktigt att du förvarar veden
rätt så att den är riktigt torr. Försök att ha veden
lagrad under tak i minst ett år. Tänk på att veden
inte hinner bli torr om du hugger vinterns behov
på sommaren!

När man eldar kvistar, grenar, löv och annat trädgårdsavfall sker det nästan alltid under helt
okontrollerade former. Det innebär dålig för
bränning som resulterar i stark rökutveckling. Om
det får brinna med lågor så försvinner mycket av
röken. Det är endast tillåtet att elda löv, kvistar
och annat trädgårdsavfall inom detaljplanelagda
områden under begränsad tid.

Om du eldar med pellets, flis eller briketter ger det
nästan alltid lägre utsläpp till omgivningen. Det
beror på att dessa bränslen håller en jämn kvalitet
och en låg fukthalt.
Eldar du med flis och pellets måste du komplettera
pannan med en brännare. Mängden bränsle ska
anpassas efter energibehovet.
Du får inte elda med målat eller impregnerat virke,
hushållsavfall, förpackningar, plast, spånskivor och
dylikt. Avfall får du absolut inte elda!
Ett enkelt sätt att kontrollera om du eldar rätt
är att titta på röken. Om förbränningen är
ofullständig får du svart rök med kraftig lukt.
Gulaktig rök innehåller mycket tjära. Vid god
förbränning är röken genomskinlig eller vit och
i det närmaste luktfri. Kraftigt vit rök innehåller
mycket vattenånga.
Om du bor i tätbebyggt område och grannar
besväras av dina rökgasutsläpp trots en miljö
godkänd panna och god eldningsteknik, kan
kommunens miljö- och räddningstjänstnämnd
ställa krav på din eldning. I värsta fall kan nämnden
begränsa din rätt att elda till ett visst antal gånger
i veckan eller helt enkelt förbjuda dig att elda.

Det är bara tillåtet att elda de sista sju dagarna
i månaderna februari, mars, april och oktober
samt de första sju dagarna i november.
Övriga tider är det förbjudet att elda trädgårds
avfall inom detaljplanelagda områden. Istället för
att elda kan du kompostera ditt trädgårdsavfall
eller köra det till återvinningscentralen i Lilla Nyby
eller ReTuna. Kom ihåg att du får a
 ldrig elda i strid
mot gällande brandföreskrifter.

Anmäl till räddningstjänsten
Om du tänker elda gräs-, halm-, vass-, och hyggen
samt större valborgsmässobål och dylikt ska du
anmäla det till räddningstjänsten på telefon
016-710 74 00 vardagar mellan 8.00-16.00 eller via
eskilstuna.se/brandskydd. Lämna uppgifter om
ansvarig person, telefonnummer, plats, tidpunkt
och omfattning.

Eldningsförbud
Generellt gäller eldningsförbud efter mörkrets
inbrott eller om eldningsförbud är utlyst av
kommun eller länsstyrelse.

Ansvar
Du som eldar är alltid ansvarig för eldningen
oavsett om du anmält till räddningstjänsten.

Har du frågor, ring gärna 016-710 10 00
och fråga efter en miljöinspektör på hälsoskydd.

