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Tänk på det här om
du vill installera en
braskamin, kakelugn eller öppen spis

Vi är er lokala tillsynsmyndighet
Miljösamverkan östra Skaraborg arbetar för hållbar
utveckling. Vi underlättar för privatpersoner, företagare
och organisationer att följa lagar och krav som leder till
bra hälsa och miljö samt säkra livsmedel. Kommunerna
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro ingår i
Miljösamverkan östra Skaraborg.

Det är mysigt och skönt att elda i
braskaminen, men tänk på att du
eldar på rätt sätt så att grannarna
inte störs.
Eldning i braskamin, öppen spis eller kakelugn
kan orsaka störningar för dina grannar i form av
lukt, rök och sotnedfall. För att minska risken för
att dina grannar störs är det viktigt att du har tänkt
igenom nedanstående punkter.

Du har ett ansvar för boendemiljön

Ett bygglov ersätter inte kraven som ställs i
miljölagstiftningen. Enligt miljöbalkens försiktighetsprincip ska du som eldar förebygga så att det
inte uppstår olägenhet för människor hälsa och för
miljön. Om din eldning orsakar störning och du
själv inte åtgärdar detta så kan vi reglera användandet av eldstaden eller i vissa fall även förbjuda
eldningen.

Innan installationen

• Är det överhuvudtaget lämpligt att elda där du
bor? Om husen ligger mycket tätt, till exempel i
ett radhusområde, kan det vara omöjligt att elda
utan att störa grannarna.
• Om du bor i närheten av en sänka kan det leda
till att rökfylld luft blir kvar i området, vilket ökar
risken för att röken tränger in hos dina grannar.

• Använd en braskamin eller likanande som har
låga utsläpp till exempel en miljögodkänd.

Efter installationen

• Braskaminen, kakelugnen eller den öppna spisen
får bara användas för trivseleldning. Det innebär
att du bara får elda högst två gånger per vecka
och inte mer än några timmar vid varje tillfälle.
Vill du elda för värmens skull behöver du istället
installera en vedpanna med ackumulatortank.
• Elda inte när det är risk att röken blir stående i
området, till exempel vid inversion som kan uppstå vid klart, kallt och stilla väder.
• Använd bara torr och ren ved när du eldar.
Vedens fukthalt ska ligga under 25%. Du ska
också se till att syretillförseln är tillräcklig.
• Se till att upptändningen går snabbt genom att
använda stickor och finhuggen ved. Det minskar
utsläppen.
• Elda inte avfall av något slag. Det är förbjudet!

Bra webbplatser:
Miljösamverkan östra Skaraborg
www.miljoskaraborg.se
Naturvårdsverket – Eldning med
biobränslen i villor eller radhus
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/
Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Eldningmed-ved/
Energimyndigheten – Din uppvärmning/
ved
www.energimyndigheten.se/Hushall/Dinuppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/
Ved/
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut –
Pannor, brännare och kaminer provade
enligt Boverkets regler
www.sp.se/sv/index/services/pannor/Sidor/
pannor.aspx
Tips på bra informationsmaterial:
Naturvårdsverket
Elda rätt
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• Vindriktningen påverkar hur röken sprids. Om
det finns bostadshus i vindriktningen kan de bli
störda av eldningen. Risken är ännu större om
grannarnas friskluftsintag ligger i vindriktningen.

