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Elda på rätt sätt i kaminen
Att elda med biobränsle som ved, pellets, flis och liknande i en öppen spis,
braskamin och kakelugn är ett sätt för många att öka trivseln. Tyvärr kan det ha en
negativ effekt på hälsan eftersom röken innehåller mycket sot och andra skadliga
luftföroreningar. Genom att elda på rätt sätt kan utsläppen minska med upp till 50
procent och bidra till bättre luft där du bor.
Elda på rätt sätt
 Veden ska vara torr och finkluven, fuktig ved ökar de hälso- och miljöfarliga
ämnena.
 Se till att lufttillförseln är god så att du inte pyreldar då det orsakar mera
föroreningar.
 Undvik att elda om röken rör sig direkt mot en grannes hus.
 En kamin är endast avsedd för eldning i begränsad omfattning, så kallad
trivseleldning. I domslut har det fastställts till ca 2 tillfällen per vecka och 2-4
timmar per tillfälle.
 Du får inte elda avfall, spånplattor, impregnerat- eller målat virke.
Visa dina grannar hänsyn
Elda inte om det blåser rakt mot någon granne, är lågtryck eller när luften är
stillastående, då sprids inte rökgaserna ordentligt. Du är ansvarig för att inte störa
dina grannar när du eldar. Om det inkommer klagomål och miljökontoret bedömer
att det finns en risk för olägenhet kan Miljönämnden besluta om restriktioner i din
eldning eller totalt förbud. Sådana beslut kan tas även om kaminen är miljögodkänd
och du har ett godkännande från Byggnadsnämnden.
Hälsorisker
Rök från vedeldning innehåller ett flertal miljö- och hälsoskadliga ämnen som kan
öka risken för cancer och sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar. Barn och andra
känsliga personer är extra utsatta. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att
1 000 personer om året dör i förtid i Sverige. Sot från vedeldning har också en
klimatpåverkan.
Mer information
Information om hur du eldar rätt finns på Naturvårdsverkets hemsida:
http://www.naturvardsverket.se/vedeldning
Du hittar även mer information och länkar om eldning på kommunens hemsida
http://www.ekero.se/Kommun_och_politik/FAQ-Lista/
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