Trädgårdseldning
Vid förbränning av organiskt material bildas bland annat sot, tjära, bensen och
polyaromatiska kolväten. Dessa ämnen smutsar ned, luktar illa och ökar risken för bland
annat astma och lungcancer. Många bostäder har idag fläktstyrd ventilation vilket gör att
eldningsröken även påverkar inomhusluften. Ambitionen är att alla ska kunna vistas såväl ute
som inne utan att må dåligt av sina grannars eldning.
Hur får jag elda?
Det är inte tillåtet att elda avfall hemma på sin villatomt. Eldningsförbudet omfattar hela kommunen och gäller även
för det trädgårdsavfall som är möjligt att kompostera. Det beror på att löv och liknande ger upphov till illaluktande
rök som kan ge grannar obehag som överkänslighetsreaktioner eller luftvägsinfektioner. Under vecka 18 på våren
och Valborgsmässoafton, samt vecka 40 på hösten, får grova grenar och liknande eldas. Eldningen är tillåten under
förutsättning att inte olägenheter och brandrisk uppkommer. Eldningsförbud kan utlysas på grund av torr väderlek.
Den aktuella brandriskprognosen får du via Brandförsvarets automatiska telefonsvarare 08-454 83 39.
Vad ska jag göra med avfallet?
Kompostera

I Stockholm är det tillåtet att kompostera trädgårdsavfall. Den näringsrika kompostjorden kan återanvändas i
trädgården och man behöver därmed inte tillföra något konstgödsel.
Flisa

Hyr eller köp, gemensamt med grannarna eller på egen hand, en kompostkvarn som finfördelar grenar och kvistar till
flis. Flisen kan användas som strö i komposten eller som täckning i rabatterna.
Kör bort för återvinning

Trädgårdsavfall kan transporteras till en återvinningscentral för grovavfall.
Se: stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning. Du kan också lämna batterier, oljerester och annat farligt avfall där.
Ordna en valbogsbrasa
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Ett alternativ är att samla ihop trädgårdsavfallet och ordna en gemensam valborgsbrasa i området där du bor. På allmän
mark krävs dock tillstånd från Polisen.
Eldning vecka 18 och vecka 40 samt valborgsmässoafton
• Elda inte vid torr och blåsig väderlek.
• Elda inte fuktigt material såsom gräs, löv och kvistar.
• Elda enbart trädgårdsavfall (målat och tryckimpregnerat virke,
gummi och plast genererar giftiga rökgaser och får inte eldas).
• Se till att snabbt få fyr på elden. Det får du om avfallet är torrt.
• Informera Brandförsvaret inför större brasor på egen tomt.
• Ha alltid släckningsutrustning till hands.

www.stockholm.se/eldning

