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Vedeldning 

Hänsyn till grannar 
Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar 
störs av röken. Många upplever att de får problem med andningen. Att röken slår ner hos grannarna 
kan bero på att husen ligger tätt, att skorsten är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller 
att man eldar på felaktigt sätt. 

Tänk på att: 
0 Ren och torr ved eller motsvarande ska användas . 
., Eldning med ved bör inte ske annat än i mycket begränsad 
utsträckning, s.k. trivseleldning, i tättbebyggda områden. 

Trivseleldning 
Braskaminer, öppna spisar och kakelugnar bör endast användas för så kallad trivseleldning och inte 
för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning några timmar per tillfälle. 

JI-fälsoeffekteir 
Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller bland 
annat ämnen som är cancerframkallande och ämnen som kan ge effekter på andningsvägar hos 
känsliga personer. Dessa effekter blir avsevärt värre vid felaktig eldningsteknik. 
De huvudsakliga hälsoriskerna med vedeldning kan hänföras till ett fåtal ämnen och ämnesgrupper. 
Viktigt att beakta ur _hälsosynpunkt är stoft och inandningsbara partiklar, VOC (flyktiga organiska 
kolväten), PAH (polyaromatiska kolväten) och till.en del även kväveoxid och aldehyder (ytterligare 
uppgifter finns på Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsvarket.se). 

Eldningsteknik 
Det finns ett samband mellan utsläppen av kolväten och temperaturen i eldstaden. Utsläppen ä 
normalt sett betydligt större innan eldstaden har uppnått rätt förbränningstemperatur. Detta talar 
för att eldning i så stor utsträckning som möjligt bör ske i ett sammanhang, d.v.s. med så få 1:1ppstar
ter som möjligt. Det är vikigt att man får ordentlig fyr och eldar med tillufts- och rökgasspjäll öppna. 

Man kan iaktta röken för att bedöma eldningstemperaturen. Om det ryker vitt eller mörkt direkt ur 
skorstensmynningen är temperaturen sannolikt för låg. Röken ska inte synas förrän den nått ett par 
meter från skorstenstoppen. Röken är nästan osynlig vid varmt väder om man eldar.på rätt sätt och 
vitaktig vid kallt väder . 

., Undvik att elda om vindriktningen är sådan att röken kommer att utsätta någon för olägenheter. 
Var uppmärksam på var luftintagen på intilliggande bostadshus finns. Speciellt uppmärksam bör Du 
vara om någon närliggande byggnad har mekanisk till- eller frånluft . 

., Veden ska vara torr, ren och lagrad minst ett år, kluven och anpassad till eldstaden. Elda ej med 
okluven ved! 
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