Så här eldar du smartast med ved

- i värmepanna, öppen spis, kamin och liknande

Här kan du läsa hur du bäst eldar i din eldstad utan att störa dina grannar.
Vårt mål är att eventuella problem försvinner och att din eldning blir mer
effektiv och miljövänlig, både för uppvärmning och trivsel.
Allmänna råd för eldning

Vill du bara ha det mysigt fungerar vedkaminer, brasinsatser, öppna spisar och liknande utmärkt. Men de är inte lämpade för uppvärmning.
Använd bara torr ved

Veden bör ha torkat minst ett halvår, gärna utomhus under
tak, innan användning. Det blir bäst om du låter veden
torka en tid inomhus, men inte mer än två veckor. Om veden är fuktig brinner den inte så bra och det blir dessutom
stora utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen ur din skorsten.
Inga sopor eller byggmaterial

Det är inte tillåtet att elda sopor (t.ex. mjölkförpackningar,
plast), eftersom det blir dålig lukt, sotnedfall och mycket
föroreningar i röken. Det är även förbjudet att elda impregnerat eller målat virke, spån- eller plywoodplattor.
Elda vid rätt väderlek

Kolla vindriktningen och vindstyrkan, så att röken inte stör
grannarna. Elda inte när luften är stillastående, till exempel
en regnig höstdag eller en kall vinterdag vid så kallad inversion. Då sprids inte rökgaserna tillräckligt och det finns
risk att de går ner mot marken.
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Elda rätt och inte mer än du behöver

Lägg inte in så stor brasa att du sedan behöver strypa
draget. Om du minskar lufttillförseln blir verkningsgraden lägre och utsläppet av hälsovådliga ämnen större.
Tjäravlagringarna ökar och därmed också risken för skorstensbrand. När du eldar rätt brinner brasan med en klargul
låga utan att sota eller imma kaminens glas. Från skorstenen syns då inte röken alls, förutom när det är kallt och
ofarlig kondens ses som vit rök.

Vill du installera braskamin, kakelugn och liknande?

Funkar kakelugnen eller kaminen tillsammans med skorstenen? Rådgör med skorstensfejarmästaren om det är lämpligt
att ansluta din planerade kamin eller ugn till den befintliga
skorstenen.
Går grannarna med på ditt vedupplag?

Ordna så att du har plats att hantera och lagra bränslet.
Samråd gärna med dina grannar innan du placerar ett vedupplag på tomten. Du är skyldig att samråda om vedupplaget
ligger närmre än 4,5 meter från grannens tomt.
Läs mer i plan- och bygglagen kap 8
Vad gäller för eldstäder och pannor för fast bränsle?

•

Skorstensmynningen ska vara minst 1 meter över yttertakets högsta punkt.

•

Du ska lämna in en bygganmälan för eldning av fast
bränsle när du installerar, förändrar eller byter ut en eldstad. Undantaget är brasinsatser i öppen spis, som dock
alltid kräver ett besiktningsintyg från sotare.

•

Du bör bara installera typgodkända och miljöprövade
anläggningar.

•

Din ved-/kombipanna bör vara kopplad till en lämplig
ackumulatortank.

•

Miljöförvaltningen kan ingripa med begränsningar eller
förbud om omgivningen störs.
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Tillstånd

Det krävs alltid en bygganmälan och det kan krävas bygglov
också för ny eldstad, ny skorsten eller väsentlig ombyggnad
av skorsten. Du behöver även ofta tillstånd om du vill ha ett
större vedupplag på tomten. Kontakta stadsbyggnadskontoret,
Behöver du en ackumulatortank för pannan?

Om du vill installera en ny panna för fast bränsle: Se på
typgodkännandet om du även måste installera en ackumulatortank till pannan.
Om du vill veta mer

Om du undrar över någonting som gäller eldning med fast
bränsle – det kan gälla exempelvis installationer, bygglov,
skorsten eller eldningsteknik – kontakta:
Din lokala skorstensfejarmästare, tel: 08-663 58 60
www.skorstensfejare.se

•

Miljöförvaltningen avd hälsoskydd, tel: 08-508 28 900
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

•

Stadsbyggnadskontoret, tel: 08-508 26 000		
www.stockholm.se/sbk
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