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 Miljö- och byggnämnden 

Riktlinjer för vedeldning i 

braskamin 

Det är kommunens målsättning: 
1. Att braskaminer ska vara miljögodkända. 

2. Att kaminer och öppna eldstäder inte ska utgöra huvudsaklig 

uppvärmningskälla inom tät bebyggelse eller planlagt område. 

3. Att braskaminer endast ska vara avsedda för trivseleldning. Med trivsel-

eldning avser man eldning en till två gånger per vecka, två till fyra timmar 

per eldningstillfälle och inte mer än en kubikmeter ved om året. 

Tänk på! 

Vid all eldning ska man endast använda torr ved. 

Ved som är nyhuggen måste ligga torrt mellan sex till tolv månader innan den är 

godtagbar som bränsle (Fukthalt under 30%). Låt den ligga under tak och utan 

direkt markkontakt. I en väl ventilerad vedbod får du en fukthalt på 15-20%. Elda 

inte med okluven ved! 

Vedeldare måste visa hänsyn och undvika eldning när väderförhållandena är 

sådana att rökgaserna inte kan stiga eller i övrigt riskerar att störa grannar. Är du 

osäker – gå ut och titta på vart röken från skorstenen tar vägen! 

Dålig vedeldning med ofullständig förbränning leder till stora utsläpp av hälsofarliga 

ämnen. Följ kamintillverkarens råd! 

Vid nyinstallation av braskamin eller öppen spis inom tätort, ska eldstaden vara 

miljögodkänd och klara Boverkets utsläppskrav.  

Tips! 

När Du tänder upp en brasa - starta med några få pinnar av klenare dimension för 

att värma upp eldstad och skorsten. Först därefter är det lämpligt att stoppa in 

större vedträn. En modern braskamin klarar sig med ett normalstort vedträ per 

timme! 

Låt alltid en veckas förbrukning av ved finnas inomhus så blir förbränningen ännu 

effektivare! 
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Vad säger lagen? 

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring gäller: 

Plan- och byggförordningen (2011:338)  

6:5 § punkt 3 - Anmälan krävs för installation eller väsentlig ändring av en eldstad 

eller en rökkanal.  

Boverkets byggregler (BFS 2011:6)  

6:74 - Förbränningsgaser - Olägenheter till följd av innehållet i rökgaser och avgaser 

som släpps ut från byggnader ska begränsas. 

Miljöbalken (SFS 1998:808)  

9 kap. 9 § - Bostäder skall brukas så att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer.  

Enligt 26 kap 9 § får miljönämnden meddela de föreläggande eller förbud som 

behövs.  

 

För mer information  
Kontakta: SIMAB sotning, www.simab.se , 040-59 02 80 

  Energirådgivning, energirad@kfsk.se , 020-40 33 70 
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