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Kort information om vedeldning! 
 

Vedeldning är en teknikgren. För bra uppvärmning räcker det bra med att man fyller på ugnen 
ett par gånger och låter veden brinna jämnt. Lär dig känna till ditt eget uppvärmningssystem samt för 
systemet lämpade rätta eldningstekniken. 
 
◗ Rada in ren, torr ved i eldstaden, helst horisontellt eller stående. 

◗ Placera tänden, dvs. en handfull små trästickor och näver eller tidningspapper ovanpå veden.  

◗ Vid andra påfyllningen kan man använda grövre vedträn. Rada in veden tätt.  

◗ Försäkra dig om att vedeldningen lyckas, genom att då och då kontrollera röken från din skorsten. En rök som, strax 

efter att man har tänt elden, blir ljus och genomskinlig och som inte luktar illa, är ett bra tecken på lyckad eldning och 
god förbränning. 

◗ Se till att eldstaden regelbundet underhålls, rengörs och sotas. Det är skäl att låta sota en eldstad för fast bränsle 

och dess rökgång en gång per år. En okontrollerad förbränning sotar vanligtvis ner eldstaden, frontluckan och 
rökgången. 
 

Trä som bränsle 
Trä är ett inhemskt, förnybart bränsle. Ved som används som bränsle ska gärna vara överårig. Torr ved är ljus till färgen, och man 
känner igen den på ljudet: två torra vedträn klingar skarpt då man slår dem mot varandra. Färsk ved fräser då den brinner. 

Val av eldstad 
Elda med ved endast i en bra eldstad med kontrollerad förbränning. För att värma en bostad borde man särskilt i tätorter använda 
välplanerade och effektivt värmemagasinerande eldstäder, vilkas rök orsakar små olägenheter. För att temperaturen i eldstaden 
ska hållas lagom hög under hela processen måste förbränningen ske tillräckligt snabbt. Alltför långsam eller alltför hastig 
förbränning blir ofullständig.  

 

Se till att varken din granne eller din egen familj blir utsatta för illaluktande och irriterande rökgaser. Hur 
rökgaserna sprider sig och späds ut har bland annat vindens riktning och hastighet, vädret, samt husets 
läge och skorstenens höjd inverkan på. Röklukt som du tycker är obetydlig, kan avsevärt försvaga din 
grannes hälsa och livskvalitet. Vissa kan uppleva röken som störande, medan andra njuter av doften från 
en varm bastu i sommarkvällen.  
Det behövs smidighet från bägge parter, eftersom grannsämjan är viktig! 
  
Allt som brinner, är inte lämpligt att bränna 
◗ Bränn endast torr, ren ved. Små mängder obehandlat papper och papp eller tidningar kan dock användas som tände i små 

mängder. 

◗ Bränn inte målat eller impregnerat trä. Det är avfall och destruering av avfall genom förbränning är tillåtet enbart i 
avfallsförbränningsanläggningar, som har fått tillstånd för verksamheten. 

◗ Bränn inte heller annat avfall såsom PVC-plast, textilier, läder, gummi, engångsblöjor, spånskivor, faner, hårda fiberskivor 

(hardboard), transportunderlag (särskilt hörndelar) eller problemavfall, såsom spillolja och impregnerat trä. Då man bränner dessa 
kan farliga föreningar (till exempel dioxin) bildas, som ackumuleras i organismen. 

◗ Bränn inte trädgårdsavfall. Kompostera gräs och blad, samt flisa kvistarna för komposten. Hushållens trädgårdsavfall kan föras till 

Ekorosks mottagningsplats för avfall. 

◗ Bränn inte med öppen eld, eftersom det då bildas en mängd skadliga utsläpp i luften, och risken för markbrand är stor. Om du 
trots allt tänker bränna ris, ta först reda på vilka föreskrifterna i din hemkommun är och kontrollera hos brandmyndigheterna att 
det är säkert och lovligt att anlägga öppen eld. Kom ihåg, att man inte får bränna avfall! 

 

Trots givna lag och bestämmelser är överenskommelsen mellan olika parterna 
alltid den bästa lösningen! 
 
 
 
Lagar och föreskrifter som gäller småskalig förbränning: Hälsoskyddslagen (763/1994; § 2, 26, 27), Miljöskyddslagen (527/2014; § 6, 7, 14, 20, 
180, 181), Avfallslagen (646/2011, § 91) Lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920; § 17) och Ordningslagen (612/2003) 

 


