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Eldningsinformation
Eldningsperiod
Detaljplanerat område

v 16 – v 18
v 40 – v 42
Övriga områden
Året runt (bör undvikas)

Återvinningsstationer

Visa hänsyn mot dina grannar och miljön
När våren kommit och inför vintern vill många göra fint i
trädgården. Viktigt att veta då är att eldning enbart är
tillåtet v16-18 och v40-42 inom detaljplanerat område
11 § Strängnäs kommuns lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön:
”Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom
områden med detaljplan är tillåten endast veckorna 16-18 och
40-42.
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Öppettider

Kvitten
Måndag: 12.00 -19.00
Tisdag: 07.00-16.00
Onsdag: 07.00 -19.00

Eldning i denna form är mycket olämplig i tätortsmiljö. Röken
skapar allvarliga problem för astmatiker och andra känsliga
människor. Lokal kompostering är ett bättre alternativ liksom
möjligheten att gratis lämna trädgårdsavfall till Kvitten i
Strängnäs.”

Tors-fre: 07.00 -16.00
Söndag: 10.00 -14.00
Läggesta

Tisdag: 10.00–19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Lördag: 09.00-14.00

Undvik helst att elda
Miljöenheten får in många klagomål varje år från
människor som blir störda av lukt och rök från eldning
av trädgårdsavfall. I tätorter är det nästan omöjligt att
elda utan att störa omgivningen
Det bästa är att kompostera avfallet och få fin näringsrik jord. Gå
gärna ihop med grannarna och skaffa en kompostkvarn så kan du
även kompostera kvistar!
Du kan även köra avfallet till kommunens återvinningsstationer
Kvitten i Strängnäs och Läggesta, se öppettider till vänster.

Strängnäs kommun:
Tel 0152-291 00

www.strangnas.se

Vad får eldas



Torrt trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall



Torra löv, kvistar,
häckklipp och ris



Hantera det så att
miljöpåverkan blir så
liten som möjligt.



Kompostera i första
hand

Anledningen till att eldning bör undvikas
Vid förbränning av avfall bildas ämnen som:


smutsar ner, luktar illa och kan irritera känsliga luftvägar



ökar risken för att utveckla astma och lungcancer

Förbränningen är även ofta dålig när man eldar enskilt. Störst
problem är det vid eldning av fuktigt avfall som mossa, löv och
gräs.
Om du har problem med din grannes eldning
Börja med att prata med grannen. Vill inte din granne lyssna är du
välkommen att höra av dig till Miljöenheten via kommunens växel
på tel. 0152-291 00

Elda enbart torrt trädgårdsavfall
Det är bara tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som
kvistar och ris m.m.
Allt övrigt avfall är förbjudet att elda året runt oavsett om du bor
inom detaljplanerat område eller utanför
Olämplig eldning



Små eldar ger dålig
förbränning



Fuktigt
trädgårdsavfall ger
mycket rök

Farligt avfall som t.ex. färg, batterier, oljedunkar och lysrör mm.
skall sorteras och lämnas på en godkänd avfallsstation och är
absolut förbjudet att elda. De egenskaper som utmärker farligt
avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande och
smittförande.


Förbjuden eldning


Allt annat än
trädgårdsavfall



Farligt avfall

Strängnäs kommun:
Tel 0152-291 00

www.strangnas.se

Hänsynstagande
 Kontrollera
vindriktningen
 Undvik att elda
 Undvik att elda fuktigt
avfall

Försiktighetsregler
 Anmäl större bål till
Räddningstjänsten
 Ha släckningsutrustning
till hands
 Bevaka elden tills den är
släckt
 Elden ska släckas innan
det blir mörkt.

Att tänka på innan du eldar
Elda enbart i undantagsfall och då med försiktighet, sunt
förnuft och stort hänsynstagande, även om du bor på
landet.
Innan du eldar:


Finns det möjlighet att kompostera eller köra iväg avfallet till
återvinning i stället för att elda



Kontrollera att det är en tillåten eldningsperiod om du bor i
detaljplanerat område. Även om det är tillåtet att elda året runt
utanför planlagt område så bör det undvikas



Hör efter med grannarna om de har något emot eldningen.



Ta reda på om det finns fler grannar som ska elda och kom
gärna överens om en gemensam eldningsdag



Välj eldningsplats noga så att elden inte kan sprida sig



Kontrollera via Räddningstjänsten att de inte utfärdat
eldningsförbud.



Gör en anmälan till Räddningstjänsten om bålet blir större än
5m i diameter och mer än 3m högt



Kontrollera att trädgårdsavfallet är torrt och vinden ligger från
dina närmaste grannar.

Räddningstjänsten:
tel. 0152-291 80
Jourhavande
styrkeledare:
0152-291 86
Strängnäs kommun:
Tel 0152-291 00

www.strangnas.se

