
Elda rätt
- var rädd om  

grannarna  
och dig själv!

Det syns om du eldar fel!
Det ska inte ryka (annat än vattenånga) från skorstenen för-
utom direkt i samband med att man tänder pannan. Man kan 
också kontrollera koloxidhalten i skorstenen. Den bör inte vara 
över ca 10-12 %. 

Rökgastemperaturen bör inte vara över 350ºC. Högre rökgas-
gastemperatur innebär minskad verkningsgrad och risk för 
skorstensbrand. Hög rökgastemperatur är ett tecken på att an-
läggningen är felkonstruerad eller att förbränningen är dålig. 

Sot- och tjäravsättningar på glasluckor, pannväggar och i rök-
gången tyder på att lufttillförseln är dålig. Om förbränningen 
varit bra får du bara kvar lite ljusgrå aska i eldstaden.

Hör efter först!
Vedeldning är en vanlig orsak till konflikter mellan grannar. Man 
kan man lösa mycket genom att prata med varandra. Störs du 
av grannens rök - gå över och tala om det! Tänker du börja 
elda med ved, kan det vara en bra idé att höra om grannen 
har några synpunkter innan du sätter igång med investeringar 
och byggarbete.

Innan du byter bränsle måste du kontakta skorstensfejarmästaren 
eftersom utrustningen kan behöva sotas med andra intervall 
eller andra ändringar kan behöva göras. 

Att byta uppvärmningsform är bygglovspliktigt. Kontakta 
stadsbyggnadskontoret. Om du har frågor eller klagomål kan 
du vända dig till miljökontoret.

Södra sotningsdistriktet   060 - 15 52 50
Norra sotningsdistriktet   060 - 56 82 60
Miljökontoret   060 - 19 11 90
Stadsbyggnadskontoret  060 - 19 13 11
Energi- och klimatrådgivare 060 - 19 12 77 
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Ved ska lagras luftigt och torrt i helst 
två år. För både ved och pellets gäller 
att förvaringen ska ske på sådant 
sätt att kvalitén bevaras. Se upp med 
dammet, en del får besvär av flis- och 
pelletsdamm!

Tänk på att klyvar och motorsågar bullrar. Ska du klyva veden 
på tomten bör du i god tid kontakta grannarna för att diskutera 
lämpliga tidpunkter. 

Tänd rätt
När du tänder brasan – använd finhuggen ved och vid behov 
tändpapper – inte mjölkkartonger, dieselolja eller annat olämpligt 
material att tända med! 

Luft och vatten
Luft är viktigt vid all förbränning. Se till att det finns ventilation  
i pannrummet och att pannan har rätt inställning av lufttillförsel. 
Hög temperatur är lika viktig.  Försöker man få veden att brinna 
länge genom att strypa lufttillförseln, sjunker temperaturen. Då 
bildas stora mängder sot och tjära, samtidigt som verkningsgraden 
sjunker kraftigt. 

Elda rejäla brasor. Du behöver en ackumulatortank om du 
eldar för uppvärmning. Minimivolym för villa är 1500 liter men 
det varierar en del, beroende av panntypen och på hur stort 
uppvärmningsbehovet är.

Vedeldning är bra för miljön men kan vara en 
hälsofara.

Det är bra att elda med biobränsle!
Biobränslen är en billig och miljövänlig uppvärmningskälla för 
många och påverkar inte klimatet som olja, kol och gas gör.

Eldning kan ge problem
Utsläppen från skorstenen kan vara farliga för människors hälsa. 
Personer med allergier eller annan överkänslighet drabbas  
särskilt av utsläpp från småskalig eldning. Man behöver inte  
vara särskilt känslig för att irriteras av röken. Bristande 
eldningsteknik, gamla pannor och kaminer samt eldning med 
förbjudna eller felaktiga bränslen, kan ge stora problem i 
bostadsområden.  

Gör rätt – undvik problem

Elda med torr ved!
Eldning med fuktig ved ökar utsläppen 
av tjära och cancerframkallande 
ämnen upp till trettio gånger.

Dessutom minskar energiutbytet med 
en fjärdedel. 

Du kan alltså spara mycket arbete och pengar på att hantera 
veden rätt, samtidigt som grannarna slipper stinkande och 
hälsofarlig rök. 

Kontakta energi- och klimatrådgivaren!  
Där får du goda råd gratis.

Askan innehåller radioaktivt cesium. Halterna är ofta så höga 
att det inte är bra att de sprids på trädgårdsodlingar el-
ler deponeras för nära hus. Prata med kommunens avfallsbolag,  
MittSverige Vatten & Avfall tfn 020-1202500, om omhändertagande.

Det är förbjudet att 
elda impregnerat vir-
ke eller målat virke 
eftersom det avger 
farliga ämnen när det 
förbränns. Det är ock-
så förbjudet att elda 
sopor.

Pellets är ett ut-
märkt bränsle, det 
är lätt att hantera 
och ger sällan pro-
blem för grannen.


