Vedeldningspolicyer i Skånes kommuner – En kartläggning
Frisk Luft – Nu! är ett ideellt nätverk av människor
från Norrland till Skåne.
Vi kämpar för hälsosam och ren luft i vår
boendemiljö – fri från rök och andra hälsofarliga
utsläpp från husuppvärmning. För ett friskt och
gott liv för oss, våra barn, barnbarn och för
kommande generationer.
I takt med att vedeldning blir ett allt större
problem i många kommuner har flera idag valt att
förtydliga de lagar och regler som gäller vid
vedeldning i kamin. Att ha en vedeldningspolicy är
inget lagkrav, men är ett bra sätt att informera
kommuninvånarna. Redan 2008 uppmanade
kommunernas miljöförvaltningar kommunerna att
ta fram riktlinjer för vedeldning genom sitt arbete
inom Miljösamverkan Skåne.
Vedeldning i kamin ger inte bara upphov till värme
och mys utan genererar även hälsoskadliga
utsläpp. Förutom att utsläppen kan vara
besvärliga för människor med astma och KOL
bildas även hälsoskadliga ämnen som är
cancerframkallande, samt kan leda till hjärt- och
kärlsjukdomar. Barn är särskilt känsliga.
Man beräknar att ca 100-300 människor dör i
förtid varje år i Sverige till följd av den småskaliga
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vedeldningen . Det är i samma storleksordning
som antalet dödade i trafiken (296 personer
2012).

Svaren framgår av kartan nedan. Av Skånes 33
kommuner har 6 politiskt antagit en
vedeldningspolicy. Senast i raden var Kristianstad
som i December 2013 antog sin policy. Även om
flertalet av kommunerna ännu ej antagit policyer
har de flesta någon form av information om
vedeldning på sina hemsidor.
Det är kommunernas miljöförvaltningar som är
tillsynsmyndighet vid vedeldningsärenden. 2008
utarbetade alla Skånes miljöförvaltningar
gemensamma riktlinjer för att handlägga
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vedeldningsärenden . I rapporten uppmanas
kommunerna bl.a. att inte tillåta vedeldning i
kamin i närheten av förskolor, skolor och sjukhem.
Vid vår undersökning uppgav flera
miljöförvaltningar att de önskade att deras
kommun hade en policy, men att beslutet om
detta ligger hos politikerna.
Svedala är en kommun som redan år 2000 antog
en vedeldningspolicy. Kommunens miljöstrateg
Linda Wolski säger att policyn mottagits positivt
av kommunens invånare – ”Nu vet man vad som
gäller.”
Kommuner nätverket varit i kontakt med ser även
sin policy som ett sätt att attrahera fler
kommuninvånare i en tid då miljö- och hälsofrågor
blir allt viktigare.

I takt med att vedeldningen ökat under senare år
har kommunernas miljöförvaltningar fått ta emot
fler klagomål från kommuninvånare som upplever
olägenhet från grannars vedeldande. Vissa ärende
har gått så långt som till miljödomstol och
miljööverdomstol och man har då med stöd av
miljölagstiftningen kommit fram till vad som är ett
tillåtet eldande i kamin. Domstolarna har slagit
fast att eldning i kamin endast får ske vid högst
två tillfälle per vecka, under en sammanhängande
period av högst fyra timmar åt gången.
Under januari och februari genomförde nätverket
Frisk Luft-Nu! en undersökning i Skånes alla
kommuner. Frågan vi ställde till kommunerna var:
Har er kommun antagit en vedeldningspolicy eller
motsvarande?
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(Forsberg et al.: ”Comparative Health Impact Assessment of
Local and Regional Particulate Air Pollutants in Scandinavia” i Ambio Vol. 34/1,
Febr. 2005.)

2

. Småskalig vedeldning: Projekt inom miljösamverkan Skåne

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-ochklimat/verksamheter-med-miljopaverkan/miljosamverkan/projekt-rapporter/slutfordarapp/Smoskaligfastbransleeldningvermaj2008.pdf

För kontakt och kommentarer, kontakta talesperson för nätverket FriskLuft – Nu! 072-206 46 47 eller friskluftnu@live.com www.friskluftnu.se
Andra lämpliga personer för frågor kan vara kommunernas miljönämnder, samt miljöförvaltningar.

