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Eldning med ved i kaminer och liknande 
Eftersom det är säsong för att elda med ved i kaminer och liknande så vill vi på 
miljöenheten passa på att skicka ut information om vad som gäller för vedeldning i 
tätbebyggda områden. 

Som ni vet är vedeldning en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. 
Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både 
människors hälsa och för miljön. Vedeldning står för en betydande del av utsläppen av 
kolväten. Flera av kolväteföreningarna är cancerframkallande. Halterna stiger radikalt om 
eldning sker på fel sätt. Se bifogad information från Naturvårdsverket om hur man 
eldar samt rättspraxis.  

I tätbebyggda områden där utsläpp från skorstenar kan sprida sig i området och i värsta fall 
så att föroreningar kan leta sig in i andra hus så leder det till olägenhet för personer som bor 
i direkt närhet till hushåll där eldning sker. Det är den som eldar som är skyldig att se till att 
eldningen inte stör någon annan. Tänk på att du som fastighetsägare ska kunna visa att 
miljöbalkens krav klaras.  
 
Miljöbalken och hänsynsreglerna 
Som fastighetsägare omfattas du av miljöbalken (SFS 1998:808). Hänsynsreglerna i 
miljöbalkens 2 kap. är en central del av miljöbalken som exempel: 
 
Beviskrav  
Det är du som fastighetsägare som ska visa att du uppfyller miljöbalkens krav så att det inte 
föreligger någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Kunskapskrav  
Alla som bedriver en verksamhet, planerar att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
ska skaffa sig kunskap för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. Du som fastighetsägare ska ha aktuell kunskap om din egen fastighet och om de 
regler som gäller för exempelvis eldning. 
 
Försiktighetsprincipen  
Alla som bedriver en verksamhet, planerar att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
ska vara försiktiga och arbeta förebyggande för att hindra att verksamheten eller åtgärden 
medför olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på miljöenheten, e-post 
miljöenheten@nacka.se     
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