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Grannar kan störas 
 

Rök från småskalig eldning innehåller en rad ämnen som påverkar hälsan 

negativt, särskilt vid ofullständig förbränning. Inom områden där husen lig-

ger tätt är det olämpligt att elda. Man bör vara försiktig i områden där hu-

sen har s.k. aktiv ventilation, vilket innebär att luft sugs in i huset av en 

fläkt, då är risken stor att röken kommer in i husen. Att röken slår ner hos 

grannarna kan bero på att husen ligger tätt, att skorstenen är för låg, att det 

finns höjdskillnader i terrängen, att man eldar på felaktigt sätt eller att väd-

ret trycker ned röken. Att man fått tillstånd garanterar inte att en braskamin 

eller vedpanna får användas. Om eldningen utgör en olägenhet kan miljö- 

och byggnadsnämnden besluta om begränsningar av eldningen. 
 

Trivseleldning inom detaljplan 
 

Inom område med detaljplan eller vid sammanhållen bebyggelse bör bras-

kaminer, öppna spisar och kakelugnar endast användas för så kallad trivsel-

eldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning vid 

högst två tillfällen per vecka och då några timmar per tillfälle. Det är 

alltså inte lämpligt att komplettera t.ex. ett eluppvärmt hus inom detaljplan 

med en braskamin för att få ned elförbrukningen. 
 

Miljögodkända anläggningar 
 

När man väljer anläggning bör den vara miljögodkänd eller typgodkänd 

med avseende på utsläppskraven, vedpannor bör dessutom vara försedda 

med ackumulatortank.  

 

Klagomål på vedeldningen 
 

Miljökontoret får ta emot en hel del klagomål på vedeldning. Om någon 

klagar på din vedeldning bör du samråda med den som upplever sig störd 

och försöka reda ut vid vilka tillfällen som röken är ett problem. Då kan det 

också vara bra för dig att notera när du eldar och vilka omständigheter som 

råder, väder, vind etc. Om den som klagar vänder sig till miljökontoret 

kommer man att få en skrivelse från oss med information om klagomålet 

och den klagande blir ombedd att föra en s.k. störningsdagbok. Om det ef-

ter information och utredning inte blivit en bättre situation kan miljö- och 

byggnadsnämnden komma att förelägga dig om inskränkningar i eldningen. 

 
 

 



Råd vid vedeldning 
 

• Använd alltid torr ved vid eldning. (Fuktig ved ger lägre förbrän-

ningstemperatur och giftiga gaser bildas). Nyhuggen ved innehåller 

45-50 procent vatten och torkad ved ca 20 procent. Veden ska torkas 

under minst ett år. Det är bäst om veden kan förvaras inomhus, i alla 

fall några veckor innan den ska användas. 

 

• Tänk på vindriktningen. Elda inte när vinden ligger på mot dina gran-

nar. 

 

• Se till att lufttillförseln är god. Otillräcklig lufttillförsel ger dålig för-

bränning.  

 

• Se till att snabbt få fyr. Använd tunna stickor i början. Temperaturen 

ska vara hög när den mesta veden läggs in.  

 

• Ha så få upptändningstillfällen som möjligt. Tänk dock på att inte 

lägga in för mycket, rökgaskanalen kan bli för varm. 

 

• Stäng inte spjället när brasan är tänd. Då uppstår luftunderskott och 

många miljöskadliga ämnen bildas. Undvik pyreldning. Ha full luftge-

nomströmning hela tiden.  

 

• Är förbränningen bra bildas bara lite ljusgrå aska i eldstaden. Vit rök 

betyder god förbränning och mörk dålig förbränning.  

 

• Man får inte elda avfall. Vid eldning av t ex hushållsavfall (som t ex 

mjölkkartonger och plast), spånskivor, målade föremål, tryckimpreg-

nerat virke bildas giftiga rökgaser. 

 

Se även skriften ”Umgås och trivs framför brasan” från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 
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MILJÖKONTORET 
För ytterligare information eller frågor, kontakta handläggare 

Åsa Larsson, tel. 152 82   

Jenny Hamringe, tel 152 79 
 


