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Miljökontoret och Räddningstjänsten

Information om regler vid eldning utomhus
i Hässleholms kommun
Inledning

Eldning av avfall är förbjudet men trädgårdsavfall får eldas i vissa fall. När man
eldar avfall, oavsett om det sker utomhus eller i egen villapanna, frigörs och bildas
en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt utan leder till att
man utsätter sig själv och sin omgivning för olika hälsorisker. Det sker bland
annat genom inandning av rök men också via mat och dricksvatten eftersom de
skadliga ämnena lagras i marken. Dessutom uppfattas ofta eldningen som
störande då framförallt den illaluktande röken utgör en direkt olägenhet.
I en förbränningsanläggning för avfall kommer man upp i mycket högre
temperaturer jämfört med eldning hemma, vilket gör att en mer fullständig
förbränning sker och därför frigörs mindre mängd farliga ämnen. På en stor
anläggning finns även olika sorters filter som renar röken på ett sätt som inte är
möjligt när man till exempel eldar i en vanlig villapanna.
Eldningsförbud

Räddningstjänsten utfärdar inte tillstånd till eldning. Däremot kan Länsstyrelsen
och räddningsnämnden (kommunstyrelsen) utfärda generellt eldningsförbud.
Eldningsförbud gäller alltid vid brandriskprognos grad 4 och 5.
Eldningsförbud råder även enligt kommunens hälsoskyddsföreskrifter
1 april - 30 september inom område med detaljplan. Övrig tid om året och på
Valborgsmässoafton får man elda torrt trädgårdsavfall om avfallet inte kan
komposteras och om eldningen kan ske utan att den på något sätt medför
olägenhet på hälsan eller miljön.
Om eldningsförbud inte råder, ger räddningstjänsten råd och anvisningar om hur
eldningen skall genomföras med tanke på personsäkerhet och spridningsrisk.
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Trädgårdsavfall

Är bäst att kompostera, antingen på fastigheten eller på någon av kommunens
återvinningscentraler. Vill man inte köra iväg trädgårdsavfallet själv kan
abonnemang för hämtning tecknas med Hässleholm Miljö AB.
Räddningstjänstens anvisningar

1. Den som eldar gör det på eget ansvar. Vårdslös eldning kan polisanmälas.
2. Eldning skall ske under kontrollerade former, vilket innebär:
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Små högar
Släckredskap skall finnas till hands
Spridningsrisken skall elimineras genom lämplig placering och vattning runt
bålet. Vid eldning av gräs, skall området delas upp i små områden
Bevakning skall ske under hela eldningen

3. Eldning får inte ske efter mörkrets inbrott
4. Eldning får inte innebära olägenhet för omgivningen, eller orsaka
trafikproblem
5. Larmmöjlighet via telefon skall finnas
6. Eldningsråd ges endast samma dag som eldningen skall utföras
7. Beakta rådande väder och vindförhållande
Annat avfall än trädgårdsavfall

Om man av någon anledning önskar elda annat avfall än trädgårdsavfall ska man
kontakta miljökontoret. Normalt meddelas förbud, om man inte särskilt kan
motivera varför man inte bör eller kan ta det till avfallsanläggning.
Grovavfall kan lämnas gratis på någon av kommunens återvinningscentraler. Det
är även gratis att beställa hämtning av grovavfallet i samband med övrig hämtning.
Beställ minst 5 dagar innan hämtning. Läs mer på www.hassleholmmiljo.se.
Att tänka på

Att elda avfall hemma är förbjudet om det på något sätt medför skada på hälsan
eller miljön. I allvarliga fall kan en sådan eldning leda till en åtalsanmälan. Därför
är det viktigt att du tar kontakt med miljökontoret för information om du trots allt
funderar på avfallseldning i någon form.
För mer information kontakta:
Räddningstjänsten
Tel 0451-26 80 22, raddningstjanst@hassleholm.se
Miljökontoret
Tel 0451-26 83 31, miljonamnden@hassleholm.se
Läs mer: www.hassleholm.se
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