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Förbud mot eldning av byggavfall 

Förbudet gäller både företag och privatpersoner. Det är aldrig tillåtet att elda 
byggavfall, målat trä, tryckimpregnerat virke, spånskivor, förpackningar, plast, 
elkablar eller likande material. Orsaken till förbudet är att undvika 
spridning av skadliga ämnen och störningar för omgivningen.  
 
Även rent trä är byggavfall och ska i princip fraktas bort. Men kan 
sågas upp och användas i din kamin inomhus.    

Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfalls-
förordningen och kommunens renhållningsordning. Den som eldar 
är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår.  
 
Avfall är inte bara något som man vill göra sig av med. Det kan också användas som 
en resurs om det tas om hand på rätt sätt. Genom att sortera och samla in det avfall 
som uppstår kan det material, den energi eller den näring som finns i avfallet tas till 
vara. På så sätt kan du hjälpa till att uppnå en bättre miljö. 
 

Miljöbalken säger att varje föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med 
eller är skyldig att göra sig av med, räknas som avfall. Det får inte eldas oavsett om 
föremålet eller ämnet är rent eller oskadligt. Det är ändå ett avfall. 

Enligt 15 kap 5a § miljöbalken (1998:808) ska den som innehar avfall se till att 
avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.  

För hämtning av avfall från byggnationer, företag och verksamheter får du söka på 
gula sidorna efter lokala företag som hanterar avfall.  

Om det brister i hanteringen 

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden är tillsynsmyndighet för ärenden där det 
förekommer nedskräpning och eldning av avfall. När vi bedriver tillsyn tas en avgift ut 
för den handläggningstid vi lägger ned, enligt kommunens fastställda timtaxa. 
 
Du kan dömas för miljöbrott om du 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 eller som kan medföra någon annan 
betydande olägenhet i miljön.  
 
Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i dess 
föreskrifter till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott 
(miljöbalken 26 kap. 2 §).  
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