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Datum

2018-05-18

Verksamheter och privatpersoner

Eldning av avfall är förbjudet
Det är förbjudet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det.
Brännbart avfall ska sorteras ut och hämtas av sophämtningsentreprenör
för att sedan användas för energiproduktion eller fjärrvärme i godkända
anläggningar.

Vad är avfall?
Enligt miljöbalken är avfall definierat som varje föremål, ämne, kemikalie eller
restprodukt som innehavaren gör sig av med, eller är skyldig att göra sig av
med. Även trä, kartong, papper och liknande räknas som avfall och får inte
eldas upp på annat ställe än en godkänd anläggning. Detta gäller även om
materialen inte är direkt skadliga för miljön. Det spelar alltså ingen roll om
föremålet eller ämnet är rent eller oskadligt, det är ändå ett avfall.
För vem gäller förbudet?
Det är förbjudet för privatpersoner och verksamheter som inte har tillstånd för
avfallsförbränning att själva ta hand om sitt avfall genom att elda upp det.
Förbudet gäller alla typer av avfall.
Varför finns ett förbud?
Förbudet finns för att undvika spridning av hälso- och miljöskadliga ämnen till
luft, mark och vatten samt för att undvika störningar av rök i omgivningen.
Dioxin, PAH och skadliga tungmetaller är exempel på ämnen som är farliga för
djur och människors hälsa och miljön. Det är också viktigt att ta tillvara
energin i avfallet på ett bra sätt, t ex genom produktion av elenergi eller
fjärrvärme. Förbränningen i godkända anläggningar är mycket mer effektiv än
en villapanna eller en brasa utomhus och efterföljs dessutom av reningssteg för
röken och ett lämpligt omhändertagande av askan.
När får man elda lite trädgårdsavfall?
Små mängder trädgårdsavfall är undantaget från förbudet och får alltså eldas
utomhus under förutsättning att eldningen inte riskerar orsaka störningar
genom röken eller om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk.
Större mängder ris, som t ex uppkommit efter större arbeten i en trädgård, eller
vid yrkesmässig verksamhet, räknas som grovavfall och får inte eldas upp, utan
ska köras och lämnas till Östby miljöstation. Verksamheter kan dock välja att
lämna avfall på andra godkända avfallsanläggningar.
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Varför inte elda avfall i vedpanna eller kamin?
Att elda hushållsavfall, t ex mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat
virke, spånskivor eller glansigt papper och dylikt i en panna eller kamin är
förbjudet. Det är stor risk för att det bildas och/eller frigörs mycket hälsofarliga
ämnen såsom dioxiner, saltsyra och giftiga tungmetaller till luften och askan
blir dessutom hälsofarlig. Sådana ämnen kan också skada pannan, kaminen och
skorstenen. Eldning av större mängder papper orsakar nedsmutsning och kan
vålla brand genom de sotflagor som bildas.
Vad säger lagstiftningen?
Enligt avfallsförordningen ska brännbart avfall sorteras ut från annat avfall och
förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Det brännbara avfallet
ska hämtas vid fastigheten av kommunens sophämtningsentreprenör. Det
framgår också av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken att det inte är
tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. Trädgårdsavfall är
grovavfall och ska köras/lämnas till Östby miljöstation.
Vem har tillsynen?
Miljö- och byggnadsnämnden i Säffle kommun är tillsynsmyndighet för
ärenden som rör eldning av avfall. Vid tillsyn tas en avgift ut för
handläggningstiden i ett ärende. Avgiften tas ut enligt kommunens fastställda
timtaxa.
Kan man bli åtalsanmäld?
Ett företag eller en privatperson kan dömas för miljöbrott om man med uppsåt
eller av oaktsamhet förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt
som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller
växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra
någon annan betydande olägenhet i miljön.
Tillsynsmyndigheten är skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i
miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till poliseller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.
Föreläggande och förbud
Miljö- och byggnadsnämnden kan t ex besluta att förbjuda en verksamhet eller
en privatperson att elda avfall. Sådana beslut kan t ex skrivas när eldning skett
vid upprepade tillfällen eller om det verkar finnas risk för att
eldningen kommer att upprepas. Det kan också skrivas föreläggande om att en
undersökning ska genomföras gällande föroreningar i marken där eldning
förekommit. Förelägganden och förbud kan förenas med vite.

Laghänvisningar:
 Avfallsförordningen (2011:927), Brännbart avfall, 14 §


Miljöbalken (1988:808), Allmänna hänsynsregler 2 kap. 2, 3 och 5 §§, Allmänt om
tillsynen 26 kap. 2 §, Förelägganden och förbud 26 kap. 9 § och Vite 26 kap. 14 §

