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Eldning i Nacka kommun 
Följande skrivelse redovisar vilka förutsättningar som gäller för att man ska få elda i Nacka 
kommun samt vad man ska tänka på i samband med eldning. 

 

Ansvar 
Det åligger helt och hållet den som eldar att ansvara för att gällande lagstiftning följs och att 
människor, miljö och egendom inte kommer till skada. För offentliga tillställningar och 
begagnande av allmän plats krävs tillstånd från polismyndigheten. 

 

Erforderliga åtgärder vid eldning 

− Av hälsoskäl är eldning i Nacka kommun endast tillåten fyra veckor om året (två veckor 
på våren och två veckor på hösten). Normalt sammanfaller eldningsperioden på våren med 
Valborgsmässoafton. Kontakta Nacka kommuns kontaktcenter 08-718 80 00 för 
information om när eldningsveckorna infaller. 

− Kontrollera att eldningsförbud inte råder med hänsyn till brandfara i mark och natur. 
Eldningsförbud kan gälla även under tillåtna eldningsveckor i Nacka kommun. På 
Stockholms läns räddningstjänster gemensamma automatiska telefonsvarare (tfn 08-721 23 
26) ges information om det brandriskvärde som råder för tillfället. 

− Eldningen måste ske med markägarens tillåtelse (Det gäller även när kommunen är 
markägare) och utföras på ett sådant sätt att bebyggelse, vegetation, luftledningar och 
liknande inte utsätts för skadlig värmepåverkan, nedsmutsning eller besvärande lukt. 

− Kontrollera att väderleken tillåter eldning. Stark vind kan exempelvis omöjliggöra eldning.  

− Det är i Nacka kommun av hälsoskäl endast tillåtet att elda torrt vedartat trädgårdsavfall 
(grenar, kvistar och liknande). Löv, gräs, plast, gummi, impregnerat eller målat virke, 
sopor mm får aldrig eldas. 

− Elden bör hållas under ständig bevakning. Släckningsutrustning skall finnas tillgänglig i 
sådan utsträckning att man kan kontrollera och släcka elden. 

− Efter avslutad eldning ansvarar anordnaren att elden är helt släckt. Denna kontroll bör 
upprepas flera gånger. Askhög bör efter avslutad bränning under omröring begjutas med 
vatten eller täckas med sand tills risk för brandspridning inte längre föreligger. 


