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Vedeldning 

Grannsämja 
Vi får in många klagomål från personer som upplever att det kommer störande 
rök från grannarnas vedeldning. Enligt miljöbalken måste du som eldar vidta 
rimliga försiktighetsåtgärder om det finns risk för skada på miljö eller 
människors hälsa eller om det finns risk för att en olägenhet uppkommer. Det 
är klarlagt att utsläpp från vedeldning kan påverka hälsan. Det handlar bl.a. om 
besvärande lukt, ökad risk för förkylning, irritation i luftvägarna och 
cancerrisker. Besvären påminner om de som man får av passiv rökning. 
Detta innebär att braskaminer, kakelugnar, vedspisar, öppen spis och liknande 
endast får användas till trivseleldning några gånger i veckan. Om du vill elda 
för uppvärmning krävs en anpassad vedpanna med ackumulatortank.  

Val av bränsle 

 Elda endast med torr ved i vedpanna och braskamin. Veden ska 
förvaras torrt och väl luftat utan markkontakt. För att veden ska torka 
lagom mycket bör den förvaras minst ett år utomhus och därefter 
några veckor inomhus innan användning. 

 Det är inte tillåtet att elda avfall, så som mjölkförpackningar, målat eller 
impregnerat virke, plast m.m. Eldning av sådant avfall leder till rök 
som både är dålig för miljön och skadlig att andas in. 

Trivseleldning 

 Elda endast några dagar i veckan och några timmar åt gången. 

 Elda helst när det är vindstilla. 

 Titta på röken – vid god förbränning är den osynlig eller vit av 
vattenånga. 

 Undvik pyreldning. Strypning av lufttillförseln ger sämre förbränning 
och större utsläpp. 

Eldning som uppvärmning 

 För att en vedpanna ska vara lämplig för daglig uppvärmning bör den 
ha keramiskt isolerad eldstad och omvänd förbränning med 
fläktstyrning av tilluften och så kallad blålågeteknik. Du behöver en 
ackumulatortank på minst 2 m3.  

 Välj en miljömärkt panna. 

 Utöver miljö- och hälsovinsterna innebär en ackumulatortank att du 
sparar både tid och pengar genom att den kräver mindre skötsel och 
mindre bränsle. 

 Följ alltid tillverkarens anvisningar. 

 Överväg att byta ut din panna om den är gammal; äldre vedpannor och 
kombipannor har ofta en konstruktion som gör att veden förbränns 
dåligt. 
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Kontakta även: 

 För att få installera eller ändra en eldstad eller skorsten måste du göra en 
bygganmälan till kommunens bygglovsenhet. 

 En VVS-montör kan hjälpa till med bl.a. hur stor ackumulatortank som 
behövs. 

 Skorstensfejarmästare måste besiktiga anläggningen vid sotning och se om 
pannan klarar av full effekt och om skorstenen är brandsäker.  

Lästips 
Naturvårdsverkets broschyr ”Elda rätt” hittar du på www.naturvardsverket.se. 

 

 

http://www.naturvardsverket.se/

