INSTALLERA
RÄTT!

ATT SÄKERT
INSTALLERA ELLER
ÄNDRA EN ELDSTAD
Anledningen till att du håller denna broschyr i handen är
troligtvis att du funderar på, eller har bestämt dig för att
installera eller ändra en eldstad. Med eldstad menas både
kaminer, vedspisar, kakelugnar, öppen spis, insats i öppen
spis och värme- eller bränslepannor (olja, ved och pellets).
Till en eldstad hör även en rökkanal, skorstenen.
Vi i Värmland som arbetar med eldstäder i något avseende
vill hjälpa dig att få en så bra och säker eldstad som möjligt.
Tillsammans har vi (länsstyrelsen, räddningstjänsten, sotare,
försäkringsbolag, installatörer, försäljare, mäklare och bygglovs
handläggare) tagit fram den här foldern för att du ska få en
bra och snabb överblick av vad som är viktigt att tänka på,
som ett första steg mot din nya och säkra eldstad.

Information från Värmlands kommuner,
räddningstjänster, sotare och installatörer.

NYINSTALLATION ELLER
ÄNDRING KRÄVER ANMÄLAN
Installation eller väsentlig ändring av en eldstad ska alltid anmälas
till kommunens bygglovsavdelning. En eldstad är anmälanspliktig enligt
Plan- och bygglagen och syftet är att installationen och användandet av
eldstaden ska ske säkert och att huset i övrigt är väl anpassat för den
eldstad du tänkt dig. Kontakta bygglovsavdelningen i din kommun så får
du mer information om hur du ska göra din anmälan.

VILKEN ELDSTAD SKA JAG VÄLJA,
OCH VILKEN PASSAR MIG?
Bland det första som du bör fundera på är vilken användning du tänkt dig
för eldstaden. Vill du värma upp hela ditt hus ska du köpa någon form av
värmepanna som fördelar ut den värme som bildas vid förbränningen till
husets alla delar, ofta via ett vattenburet system innehållande element.
En värmepanna är konstruerad för att tåla en användning av detta slag. En
braskamin å andra sidan är inte avsedd för att värma upp ett helt hus utan
syftar främst till att skapa en varm och trevlig atmosfär i det rum den är
placerad i, oftast vardagsrummet.
Att nyttja en braskamin till att värma upp en större del av huset är förknippat med stora risker avseende brand då anläggningen i regel inte är
dimensionerad för en sådan användning. En braskamin kan möjligtvis bidra
med lite stödvärme till husets ordinarie värmesystem. Prata med din återförsäljare så kan du få råd och tips om vad som passar dig och dina behov.
Det finns många produkter och fabrikat på marknaden. För att din eldstad
ska bli så säker som möjligt rekommenderar vi att du rådgör med någon
som utför installationsbesiktningar innan du väljer att köpa en viss produkt,
exempelvis över internet.

VAD GÖR SOTAREN?
Kommunen har ansvar för att alla sotningspliktiga objekt sotas och
kontrolleras ur brandskyddssynpunkt, så kallad brandskyddskontroll.
Skorstensfejarmästaren och sotarna utför sotningen och kontrollerna
av brandskyddet i eldstäder och fasta förbränningsanordningar med
tillhörande rökkanaler.

Sotning och brandskyddskontroll utförs med regelbundna intervaller
beroende på vilken typ av eldstad det gäller.
Om du inte använt din eldstad på en längre tid ska en brandskyddskontroll göras
innan du får börja elda, allt för att det ska vara så säkert som möjligt för dig.

RISKER OCH KONSEKVENSER
Tänk på att skorstenen också blir varm, den ska transportera bort rökgaser och skapa drag i eldstaden. Skorstenen ska alltid nå minst en meter
över taktäckningen för ex kaminer, för en större fastbränslepanna behöver
skorstenen vara ännu högre, helst en meter över nocken. Eftersom rök
kanalen blir varm är det viktigt att genomföringar i bjälklag blir isolerade
på rätt sätt så att inte brandrisk uppstår.
Kontakta ditt försäkringsbolag och prata med dem om hur du bäst rapporterar in en nyinstallation, besiktning och kommande brandskyddskontroller
till dem. Risken för att ersättningen minskar eller uteblir vid en eventuell
eldstadsrelaterad brand minimeras om du har lämnat försäkringsbolaget
protokoll från installationsbesiktningen och brandskyddskontrollerna.
En brandvarnare ska finnas i varje hem, man kan gärna ha flera som är
sammankopplade. Med brandredskap så som brandfilt och handbrandsläckare har du chansen att släcka en mindre brand och undvika allvarliga
skador på ditt hem.

HUR SKA JAG ELDA RÄTT?
För du ska få ut så mycket energi som möjligt samtidigt som eldstaden
fungerar som tänkt ska du tänka på följande:
• Använder du ved ska den vara så torr som möjligt och ha lämplig storlek.
• Starta upp brasan snabbt.
• Pyrelda inte.
• Elden behöver rätt mängd tilluft för att brinna bra, klara och tydliga lågor
är ett bra tecken.
• Röken ska vara klar och genomsiktlig, inte svart.
• Lägg sot och aska i en plåthink med lock, det är viktigt att hinken ställs på
obrännbart material ex sten eller betong.
• Använd inte mer bränsle än vad eldstaden är dimensionerad för.

UTSLÄPP TILL OMGIVNINGEN
Vid alla förbränningar uppstår utsläpp till omgivningen. Kaminen eller
bränslepannan ska vara miljögodkänd, kravet gäller även utanför tätorten.
Elda aldrig hushållsavfall, plast, målat- eller tryckimpregnerat virke eller
spånskivor eller liknade.

RÅDEN ÄR FÖR DIG OCH DIN FAMILJS SKULL
• I Värmland finns en grupp som arbetar tillsammans i projektet
”Eldstadsrelaterade bränder”, vi jobbar för att antalet bränder
ska minska.
• Besök gärna webbsidan www.eldaratt.se för att få mer råd och tips
om allt som har med eldning att göra. Det är för Dig och Din familjs
skull som vi vill att du ska kunna ta del av bra och riktig information
kring allt du behöver veta innan du väljer att ändra, installera eller ta
en gammal eldstad i bruk.

TACK FÖR DIN TID!
VARMA HÄLSNINGAR
FRÅN VÄRMLANDS
BYGGNADSNÄMNDER.

