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BRASA 
Fastbränsleeldning i din bostad



Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bank- 
och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsför-
säkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. Länsförsäkringar är miljöcertifierat 
enligt ISO 14001. 

Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bank- 
och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsför-
säkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. Länsförsäkringar är miljöcertifierat 
enligt ISO 14001. 

I denna broschyr ger vi en översikt över olika typer av fastbränsleanlägg-
ningar. Vårt mål är att ni ska uppnå hög brandsäkerhet vid installation och 
drift av fastbränsleanläggningar. Det finns lagar och myndighetskrav för 
brandsäkerhet, men dessa anger endast minimikrav. Därför ger vi i vissa fall 
råd och anvisningar som ligger högre än myndighetskraven, på grund av den 
erfarenhet vi har av brandskador från fastbränsleeldning.



3

BRASA

Innehåll
Säkerhetsprodukter ................................................................................................... 4
Råd och anvisningar................................................................................................. 5
Lagar, regler och tillverkarens anvisningar. ........................................ 6
Skorsten .............................................................................................................................. 7
Lokaleldstäder .......................................................................................................... 8-9 
Värmeanläggning ....................................................................................................10
Vedeldning Pannrummet ...................................................................................10
Pelletseldning .............................................................................................................. 12
Fliseldning ......................................................................................................................13
Spannmålseldning ...................................................................................................14
Anläggningens skötsel .........................................................................................15
Fastbränsleeldning och miljön ......................................................................16
Tänk på att ......................................................................................................................17
Vill du veta mer? .......................................................................................................18
Om det börjar brinna .............................................................................................19
Kontaktuppgifter ..................................................................................................... 20

För säker, ekonomisk och  
miljöanpassad fastbränsleeldning
Höga priser på olja och el samt miljöskäl gör att många fastig-
hetsägare byter till uppvärmning med fastbränsle. Med fast-
bränsle menar vi ved, pellets, flis och spannmål.

Många bränder uppkommer i samband med fastbränsle-
eldning. Brister i skötsel och felaktig eldning leder ofta till 
brand. Felaktig askhantering och brännbart material för nära 
eldstaden är enkelt att påverka själv. Dålig förbränning leder 
till ökad sotbildning och ökad risk för soteld, för stora ved-
inlägg leder till för hög rökgastemperatur, felaktig installation 
av eldstad och/eller skorsten leder till torrdestillering av bränn-
bart material. Gnistor från skorsten och tillbakabränder är 
andra vanliga brandorsaker.

BRASA vänder sig till dig som ska nyinstallera eller bygga 
om till fastbränsleeldning. Här får du information och goda 
råd om viktiga säkerhets- och miljöfrågor för att förhindra att 
brandskador och andra olägenheter uppkommer.
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Säkerhetsprodukter

En rätt installerad och rätt underhållen fastbränsleanläggning 
ger en trygg och säker uppvärmning. 

För att höja säkerheten ytterligare rekommenderar vi att 
du skaffar dig följande säkerhetsutrustning:

Askhink
Hinken ska vara av plåt och ska ha ett tättslutande lock. 

Rökgastermometer
En rökgastermometer hjälper dig att hålla koll på anläggningens 
rökgastemeratur. På marknaden finns elektroniska skorstens-
termometrar som larmar vid för hög rökgastemperatur.

Dragbegränsare
Är rökgastemperaturen i skorstenen för hög hjälper drag-
begränsaren till så att rökgastemperaturen sänks samt 
 minskar bränsleförbrukningen.

Brandvarnare
Brandvarnaren både ”ser och känner av” en brand och varnar 
direkt. Det finns även sammankopplingsbara brandvarnare. 
Optisk brandvarnare måste placeras i taket för att fungera 
tillfredsställande.

Brandsläckare
Brandsläckare är en självklarhet i alla hem. För hemmet 
rekommenderas minst en 6 kilo pulversläckare.

Takmonterad pulversprinkler
Takmonterad pulversprinkler fungerar i princip som en 
sprinkler. Den placeras i taket och utlöser vid ett visst  
gradtal och ”bombarderar” branden.

Gnistsläckare
Monteras uppe på skorstenen. Särskilt viktig vid flis- och 
spåneldning. Minskar risken för att gnistor faller ner och 
antänder taket.

Brandfilt
Effektiv släckhjälp om du snabbt rullar in eller täcker över det 
som brinner. Storleken på brandfilten bör vara 120x180 cm.

6 kilos pulversläckare.  
Effektivitetsklass 43A 233 B C. 

Takmonterad  
pulversprinklerRökgastermometer Gnistsläckare

Askhink

Brandfilt

Optisk brandvarnare Dragbegränsare
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Råd och anvisningar

Pannrummet
Ett välstädat pannrum som inte innehåller annat än vad som 
behövs för själva eldningen är som regel ett bra pannrum. 
Förvara dessutom aska i plåtkärl med tättslutande lock. 

Pannan
Pannan bör vara ansluten till en ackumulatortank. En panna 
som inte är ansluten till en ackmulator kan ge upphov till 
 tjärbildning i skorstenen, vilket kan orsaka soteld.

En skorsten som drabbats av soteld måste alltid besiktigas!

Eldstaden
Pannans eldstad måste vara konstruerad för den typ av 
 fastbränsle som ska användas. Upplag för bränsleförråd 
ska  placeras med säkerhetsavstånd till eldstaden.

Dragbegränsare
En dragbegränsare sänker rökgastemperaturen och ger pannan 
en jämnare förbränning.

GLÖDER
I FLERA DYGN!
SKA FÖRVARAS 

I PLÅTKÄRL MED 
LOCK

SOT OCH ASKA

Det kan fi nnas glödrester i aska och sot 
som långt senare kan orsaka brand om 
askan förvaras i fel kärl på fel ställe.

Viktigt att alltid följa tillverkarens eldningsinstruktioner.

Askhantering
Aska och sot från en fastbränsleanläggning måste hanteras 
varsamt för att inte orsaka olyckor. Askan kan glöda i fl era 
dygn och den kan eftertända om den kommer i kontakt med 
brännbara ämnen. 

Askan ska därför förvaras i minst fem dygn i ett plåtkärl med 
tättslutande lock och placerar kärlet på obrännbart underlag.
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Uppvärmning med fastbränsle...

...styrs av lagar, regler och tillverkarens anvisningar

Det ställs högre brandkrav på en fastbränsleanläggning än på en 
anläggning för el- eller oljeuppvärmning. Fastbränsleeldning 
kräver också en viss baskunskap hos användaren beträffande 
handhavande och skötsel. 

...kräver anmälan
All nyinstallation, byte och/eller förändring av eldstad och 
bränsleslag samt utrustning för fastbränsleeldning kräver 
anmälan till kommunens byggnadsnämnd samt sotningsdistrikt, 

Uppvärmning med fastbränsle och den utrustning som används 
regleras av bland annat bestämmelserna i Plan- och bygglagen, 
Plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler samt Miljö-
balken.

Vi har också en lag om skydd mot olyckor. Den ställer 
särskilda krav på utrustning för brandsläckning och livrädd-
ningsutrustning vid risk för brand.

Ditt ansvar
Det är alltid du som har ansvaret för skydd av liv och egendom 
i samband med installation och användning av alla typer av 
eldstäder. 

Kommunens ansvar
Brandskyddskontroll
Kommunen ansvarar för sotning och brandskyddskontroll. 
Eldstäder och rökkanaler ska återkommande kontrolleras. 
Syftet är att tidigt upptäcka fel och brister som kan innebära 
risk för brand. Brandskyddskontrollen får endast utföras av 
den som har avtal med kommunen och som har behörighet, 
vanligtvis skorstensfejarteknikern. Intervallen för kontroll 
kan vara 3 eller 6 år beroende på anläggning. 

Sotning
Eldstäder och rökkanaler rengörs normalt av kommunens 
avtalade skorstensfejare enligt fastställda sotningsfrister. 
Som fastighetsägare kan du söka dispens hos kommunen för 
att sota själv. 
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Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor

Skyldigheter för ägare eller nyttjande-
rättshavare till byggnader och andra 
anläggningar

2§ Ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra anläggningar skall 
i skälig omfattning hålla utrustning för 
släckning av brand och för livräddning vid 
brand eller annan olycka och i övrigt vidta 
de åtgärder som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa 
skador till följd av brand.

arbetet får inte påbörjas innan man fått startbesked från 
kommunens byggnadsnämnd.

Du måste också kunna visa att anläggningen uppfyller 
gällande miljö-, brand- och säkerhetskrav.

...och utrymme
Valet av fastbränsle påverkar utrymmesbehovet för fastbränsle-
anläggningen. Förutom panna och eventuell matnings-
anordning behövs ett lagringsutrymme för fastbränslet. 
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Skorsten

Skorstenen har en avgörande betydelse för anläggningens 
funktion, hållbarhet och brandsäkerhet.

En grundförutsättning är att skorstenen är dimensionerad 
för aktuellt bränsle och till eldstaden. Materialval, isolering och 
avstånd till brännbart material är viktigt ur säkerhetssynpunkt. 

Befintlig skorsten och nyinstallation
Det är vanligt med skorstenar av murade tegelkanaler eller 
stålrörskanaler. Vid byte av bränsleslag eller vid nyinstallation 
ska skorstenen alltid besiktigas och täthetskontrolleras. Vid 
nyinstallation används ofta så kallade modulskorstenar av 
stenmaterial eller stål. 

Särskilda krav ställs på skorstenens rökkanal. Rådgör 
med skorstensfejaren beträffande lämplig typ av skorsten, 
placering och skorstenshöjd. 

För låg rökgastemperatur kan ge kondensutfällning som  
i murade skorstenar kan ge frätskador eller sönderfrysning. 
Stålskorstenar kan rosta sönder. För hög rökgastemperatur 
kan överhetta skorstenen. Angränsande material kan då torka 
ut och självantända.

Komplettera med en dragbegränsare för att få ett jämnt och 
stabilt drag som minskar risken för kondens och överhettning. 
Det är viktigt att dragbegränsaren injusteras mot anläggningen. 
Vid risk för gnistbildning ska du montera en gnistsläckare.

Isolering av bjälklag
Vid isolering för nära skorstenen finns risk att skorstenstempe-
raturen överstiger godkända temperaturer med ökad brand-
risk som följd. Följ alltid skorstenstillverkarens anvisningar 
angående isolering mot skorsten.

Tänk på säkerhetsavstånden
Rökkanalen ska ha olika säkerhetsavstånd till olika material. 
Den ska isoleras och ventileras så att utsidan aldrig kan bli 
varmare än +100°C vid högsta effekt. Omgivande brännbart 
material får aldrig bli varmare än +85°C. 

Omgivande ytor och schakt bör bekläs med cementbaserade 
skivor eftersom de tål långvarig värmepåverkan.

Är stålrörsskorstenen gammal bör du kontrollera isoleringen 
och godstjocklek extra noga. Risken för överhettning och 
antändning av omgivande konstruktioner kan annars vara stor.

Byter du eldningsutrustning ska du kontrollera att skorstenen 
fungerar tillsammans med eldningsutrustningen.

Modulskorsten av sten- respektive stålmaterial.
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Lokaleldstäder

Öppen spis, insatskamin, kaminer och kakelugn kallas lokal-
eldstäder och ska bara användas för att ge tillskottsvärme till 
den ordinarie uppvärmningen. Lokaleldstaden är till för att 
värma det boendeutrymme där den är placerad.

Vid eldning måste tillverkarens anvisningar följas, normalt 
1-3 kg ved per timme. Vid större brasor av typen ”tokeldning” 
finns risk för att hela huset brinner upp.

Brandrisken är större i äldre hus där bjälklaget kan vara 
inmurat i skorstenen.

En av sotaren godkänd lokaleldstad är bara godkänd för 
sitt användningsområde. Används den utöver detta är den inte 
godkänd. 

Lokaleldstadens placering
En lokaleldstad kan placeras i exempelvis gillestugan, vardags-
rummet eller annat utrymme i bostaden.

Området närmast eldstaden är dock utsatt. Brännbara före-
mål kan hamna för nära eldstaden och orsaka brand. Sådant 
kan hända när barn leker eller när brandrisken glöms bort. 

Följ alltid tillverkarens anvisningar beträffande skorsten, 
säkerhetsavstånd, underlag med mera. Skorstensfejarmästaren 
beslutar om godkännande av anläggningen utifrån tillverkarens 
anvisningar.

Bjälklagets bärighet
Installerar du en eldstad måste du kontrollera att underliggande 
byggnadsdelar är dimensionerade för den ökade belastningen. 

Eldstadsplanet
Golvytan under eldstaden, eldstadsplanet, måste vara av 
brandhärdigt material. Tänk på att det är viktigt att inte för-
vara brännbart materiel på eldstadsplanet.

Det finns tre typer av lokaleldstäder
•  Öppna spisar med tilläggsprodukter, exempelvis insatser 

eller murspisar, vilka gör den öppna spisen betydligt 
 effektivare.

•  Kakelugnar som genom sin konstruktion och tyngd kan 
lagra värme under många timmar.

•  Kaminer för ved- eller pelletseldning. Dessa är lättare än 
ugnar och värms upp snabbare, men de kallnar också snabbare. 
För att öka värmespridningen är de ofta utrustade med fläkt.

Det är stor skillnad på de tre typerna. Man måste därför analy-
sera behovet av extra uppvärmning liksom bostadens förutsätt-
ningar. Man måste också följa lagar och regler beträffande 
bygglov, bygganmälan, installation, besiktning, med mera.

Viktigast är att lokaleldstaden fungerar ihop med bostadens 
konstruktion. 

Insatser kan vara en brandrisk
Innan du installerar en insats i en öppen spis måste du låta en 
behörig skorstensfejartekniker besiktiga och godkänna 
installationen. Det kan finnas risk för att trä material i vägg 
och takkonstruktionen torkar så att den kan självantända 
redan vid temperaturer runt +100° C. 

Även eldning i insatser ska ske enligt tillverkarens 
 anvisningar för att undvika onödiga brandrisker.

Eldstadsplanet ska utföras av brandhärdigt material, 
till exempel klinkers, plåt eller cementbaserade skivor. 
Det ska skydda golvet mot antändning om glöd eller 
brinnande ved hamnar utanför eldstaden.
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Planera installationen!
•  Ta fram alla ritningar på huset och kontakta en fackman för 

diskussion och rådgivning. Kontakta gärna även kommunens 
energirådgivare, skorstensfejarmästaren eller annan av 
kommunen utsedd. Viktigt, arbetet får inte påbörjas innan 
man fått startbesked från kommunens byggnadsnämnd.

•  Alla lagar och regler som gäller för eldstäder måste följas. 
Tänk på att fastighetsägaren ansvarar för att installationen 
blir rätt utförd, även om installationen utförs av någon 
annan. Kräv alltid ett bevis på godkänd installationsbesikt-
ning och spara det som en värdehandling. Saknas intyg kan 
försäkringsbolaget vägra full ersättning vid en brandskada 
som orsakats av eldstad/skorsten.

•  Lokaleldstaden måste besiktigas av skorstensfejarmästaren 
eller annan av kommunen utsedd innan den får tas i bruk. 

Använd bränsle av rätt kvalitet
Om du eldar med ved måste den vara ordentligt torr. Fuktig 
ved avger tjära som fastnar i skorsten och kamin. Tjäran är 
brandfarlig och kan göra att det bildas proppar i skorstenen. 
Följden kan bli allvarlig brandskada. 

Även pellets och briketter ska vara ordentligt torra.

Lokaleldstaden måste få andas
Får lokaleldstaden för lite tilluft bildas det snabbt sot i anlägg-
ningen, vilket kan vara en brandrisk som dessutom kan ge stora 
sotskador som följd. Tänk även på att byggnadens ventilations-
system, till exempel frånluft i badrum och toaletter samt 
eventuella spisfläktar, kan skapa ett undertryck i byggnaden 
som påverkar eldstaden negativt. Därför måste ventilationen  
i byggnaden injusteras och anpassas.

Även lokaleldstaden måste sotas
Lokaleldstäder avger mycket heta rökgaser. Skorstenen blir 
därför extra het och måste sotas med jämna intervaller så att 
det sot som fastnar i skorstenen inte självantänder. 

Vid en skorstensbrand kan temperaturen i skorstenen 
överskrida 1000° C. Det kan göra att även lokaleldstaden 
överhettas, vilket är mycket farligt då den är placerad i ett 
bostadsutrymme.

... och den måste få skötsel
Det är farligt att slarva med skötseln av en lokaleldstad.

Förutom brandrisk medför dålig skötsel att lokaleldstaden 
slits ut i förtid. Den vanligaste ”misskötseln” är att man slarvar 
med att rensa aska och att inte sota som man ska. 

Tänk på att det finns lagar och regler för hur ofta sotning 
ska ske samt att utföra brandskyddskontroll på anläggningen. 

Tänk på detaljerna
För lokaleldstäder är det viktigt att det inte finns brännbara 
material nära anläggningen.
• Torka inte kläder nära eldstaden
• Ibland krävs att luckor ställs lite på glänt för att elden ska ta 

sig, men glöm inte att sedan stänga alla luckor ordentligt.
• Se till att det finns ordentligt med säkerhetsutrymme till 

omgivande material, såsom träbjälklag nära skorstenen, 
passager genom väggar och tak, vid dolda förläggningar, 
med mera.
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Värmeanläggning Vedeldning

Fastbränsleeldning som används till ordinarie kontinuerlig upp-
värmning av bostaden kallas primär uppvärmning. Vanligast 
är uppvärmning med ved-, pellets- eller flispanna. Samtliga 
dessa pannor bör installeras i ett pannrum. Pannor med värme-
effekt över 60kW måste alltid installeras i pannrum. På mark-
naden finns även ved- och pelletskaminer avsedda att placeras 
i bostadsutrymmet dessa kräver emellertid speciella säkerhets-
åtgärder.

När värmeanläggningen är placerad direkt i bostadsytan 
tänk på bränslehantering och inredning så att avstånden till 
eldstaden är tillräckliga. 

Pannrum 
När pannrum finns eller krävs ska pannrummet vara utförd som 
egen brandcell samt hållas välstädat, dörrar och fönster ska 
hållas stängda. Ved rekommenderas förvaras minst 1 meter 
från pannan.

Pannrumet ska vara pannrum och inte användas för förvaring 
av kläder eller annat material än bränslet.

Askan ska naturligtvis förvaras i plåtkärl med lock flera 
dygn i pannrummet innan askan tas ut.

I pannrummet rekommenderas en takpulversläckare. 

Ved är det klassiska fastbränslet, både till fasta/primära värme-
anläggningar och till lokala eldstäder som kaminer och öppna 
spisar. Det har alltid funnits skog och de flesta har ett positivt 
förhållande till vedeldning. 

En värmeanläggning för vedeldning ställer stora krav på 
brandsäkerhet och eldningsutrustning. Pannan kan kopplas 
till en ackumulatortank som dimensioneras till eldstadens 
volym och effekt. 

Med ackumulatortank får anläggningen en jämnare 
 temperaturhållning och bättre verkningsgrad. Det ökar  
också bekvämligheten och är bra för miljön.

Vedpanna som är äldre än 30 år bör generellt bytas till en 
panna med miljögodkänd teknik. En gammal ved- eller kombi-
panna med stor vedvolym, ihop med ackumulatortank, får en 
mycket hög rökgastemperatur och kan utgöra en stor brandrisk.

Hög rökgastemperatur genom hård vedeldning kan över-
hetta skorstenen så att omgivande material kan torka ut och 
självantända. Trä som under lång tid utsätts för höga tempera-
turer torkar och kan självantända redan vid temperaturer runt 
+100°C.

Vedpanna och ackumulatortank utsätts för hög temperatur 
och högt tryck. Din installatör kan ge råd om lämpligt expan-
sionskärl, säkerhetsventil, dragbegränsare och anordning för 
temperaturbegränsning.

Expansionskärl
Värmesystemet ska, så långt det är möjligt, anslutas till 

ett slutet expansionskärl som placeras intill värmekällan.  
Det finns även så kallade öppna expansionskärl. Dessa 

ska placeras högt, oftast på vinden, och kräver extra åtgärder 
beträffande installation och fryssäkerhet. Öppna expansions-
kärl bör alltid kompletteras med en extra säkerhetsventil på 
pannan. Detta är en viktig säkerhetsåtgärd ifall ledningen till 
eller från expansionskärlet skulle frysa, vilket även kan med-
föra explosionsrisk.

Ett slutet expansionskärl kan placeras nära pannan och 
kräver därför mindre rördragning. 

Alla slutna expansionskärl i fastbränsleanläggningar ska ha 
säkerhetsventil för övertryck. Spilledningen från expansions-
kärlet ska mynna ut vid golvbrunn.
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Tätt tak och väl tätade  
rörgenomföringar  
är viktigt.

Pannrumsdörr  
ska vara stängd

Takpulversläckare



11

Expansionskärl med säkerhetsventil

Installera säkerhetsanordningar i form av expansionskärl, 
säkerhetsventil och ventil för temperaturbegränsning.

Öppet expansionskärl är  
en vattenskaderisk!

Byt ut den gamla ved- 
pannan om den inte  
klarar utsläppskraven.

En modern miljögodkänd 
vedpanna har 85-90%  
verkningsgrad.  
Vid normal eldning sparar  
detta 7-8 m3 ved per år, 
jämfört med en gammal 
vedpanna.
Utsläppen av tjärämnen  
minskar från cirka 45 kg  
till cirka 0,5 kilo per år.

Vedpanna

Ackumulatortank
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Pelletseldning

Pellets är ett effektivt fastbränsle. Det är torrt, ger små utsläpp 
och har ett fast energiinnehåll. Det kan till och med vara ett 
ekonomiskt alternativ till att installera värmepump. Pellets 
kan köpas i lösvikt eller i säckar. 

Skötsel och tillsyn är mycket viktigt. Eldning och matning 
av pellets kan automatiseras, men kräver ändå veckotillsyn.

Bäst är att installera en komplett pelletsanläggning, men 
man kan även konvertera ved- och oljepannor till pelletseldning. 
Eldstadsutrymmet måste vara tillräckligt stort för att rymma 
pelletsbrännarens förbränningsteknik samt den större mängden 
aska och sot som pelletseldning eventuellt ger. 

Skydd mot tillbakabrand
En pelletsanläggning ska ha minst två av varandra oberoende 

säkerhetssystem mot bakbrand. Exempel på säkerhetssystem 
är fallschakt, slussmatare, termovakt, avsmältningsbar matar-
slang, tättslutande lock på bränsleförråd samt vattensprinkler.

Exempel på olika pelletspannor.



13

Fliseldning

En flisanläggning ska enligt BBR ha minst två av varandra 
oberoende säkerhetssystem på grund av risken för tillbaka-
bränder. Bränsle som finns i frammatningsanordningen kan 
antändas och en brand kan sprida sig bakåt ända till bränsle-
förrådet. Cellmatare helt av metall har visat sig vara mycket 
säkert mot tillbakabrand.

Vid blåsigt väder kan skorstenen suga för mycket luft. 
Gnistor kan då sugas ut och leta sig in i takkonstruktionen 
och orsaka brand. En gnistsläckare kan tillsammans med en 
dragbegränsare förhindra detta.

Anläggningar kan kompletteras  
med helautomatisk brandvakt
Det finns effektiva övervakningssystem med larm och sprinkler 
för att släcka brand i matarskruven. Systemet kopplas till 
ordinarie vattensystem. 

”Fire Guard” är ett säkerhetssystem vi rekommenderar på 
äldre anläggningar som saknar trycksatta system. Det inne-
håller vattenbehållare, styrenhet, ventiler, sprinklers, tempe-
raturgivare och brytare till bränsleförrådet samt sirén.
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Spannmålseldning

Fastbränsleanläggningar kan eldas även med spannmål, 
exempelvis havre.

Nackdelen är att pannan måste askas ur betydligt oftare 
än vid eldning med ved, pellets eller flis. 

En spannmålsanläggning bör därför utrustas med auto-
matisk uraskning och bränslebehållaren bör ha ett tättslutande 
lock med lås.

En anläggning för spannmålseldning ska i likhet med pellets- 
och flisanläggningar vara försedd med två av varandra obero-
ende säkerhetssystem.

Stor risk för korrosionsskador
Eldning med spannmål kan ge förhöjd korrosionsrisk jämfört 
med träbränslen. Rökgaserna innehåller en hel del fukt som 
kan blöta ner skorstenens insida.
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av klorider och svavel. Detta kan på kort tid skada såväl skorsten 
som panna, plåttak med mera. 

Vid spannmålseldning bör man se till att rökgastempera-
turen är minst +70°C en meter ner från skorstensmynningen. 
Skorstenen ska vara av en kvalitet som tål sura utfällningar.

Många tillverkare rekommenderar vid uppstart inblandning 
av träpellets eller aktiv glödbädd (automattändning) eftersom 
uppstartstiden är längre med säd än trä och ökad risk för 
emissioner och kondensering uppstår då anläggnings-
temperatur och rökgastemperatur är låg.

Installation av dragbegränsare i skorstenen säkerställer vid 
rätt injustering en god funktion och minskar risken för korrosion.
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Anläggningens skötsel

Ingen uppvärmningsanläggning är underhållsfri. Därför är 
det viktigt att du har rutiner för hur du ska underhålla din 
fastbränsleanläggning, så att den ger bästa möjliga eff ekt och 
säker funktion. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor är du personligt ansvarig 
för att systematiskt kontrollera och underhålla din fastbränsle-
anläggning samt att ha släckutrustning.

Håll koll på lågan och röken
Eldstaden förbränningstemperatur avgör hur väl anläggningen 
fungerar. Genom att titta på lågan i eldstaden och röken ur 
skorstenen kan du ganska enkelt se om anläggningen har rätt 
förbränning.
Vit rök = Bra förbränning!
Osynlig rök = Bra förbränning, men kan även betyda alldeles 
för het rök. Kontrollera rökgastemperaturen!
Aska som vid vedeldning är ljusgrå och lätt är också ett 
tecken på rätt förbränning.
Blå rök = Låg temperatur, stora utsläpp!
Svart rök = Dålig förbränning!
Gulaktig rök = Det fi nns tjära i röken!

Sota ofta
Fastbränsleeldning kan ge stora mängder sot och tjära. Det kan 
ge risk för skorstensbrand. 

Sotning ska ske efter av kommunen fastställd sotnings-
intervall. Däremellan bör du själv utföra regelbunden ekonomi-
sotning så att anläggningen får god verkningsgrad.

Förvara askan i plåtkärl med tättslutande lock
Aska och sot kan glöda i fl era dygn. Förvara därför askan minst 
fem dygn i plåtkärl med tättslutande lock och placera kärlet 
på ett obrännbart underlag.

Kontrollera rökgastemperaturen 
Är pannans rökgastemperatur högre än tillverkaren anvisar 
ska du kontrollera din anläggning. En av fl era åtgärder är att 
installera en dragbegränsare. Den reglerar luftblandningen i 
rökkanalen så att rökgastemperaturen sänks och pannan får en 
jämnare förbrukning. På marknaden fi nns elektroniska skor-
stenstermometrar som larmar vid för hög rökgastemperatur.

Ljus, lätt aska och vit rök är goda tecken.

Regelbunden ekonomisotning ger pannan god verkningsgrad.
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Fastbränsleeldning och miljön

För att minska miljöpåverkan är det viktigt att anläggningen 
är rätt installerad och att den underhålls på rätt sätt. 

Kretsloppsanpassad uppvärmning
Ved, pellets, flis och spannmål är förnyelsebara bränslen. 
Råvaran ingår i det naturliga kretsloppet och den växer i vårt 
eget land. 

Med dragbegränsare mår både anläggningen och 
miljön bättre
Monterar du en dragbegränsare får anläggningen ett konstant 
drag i skorstenen med jämnare och mera ekonomisk förbränning. 

Dragbegränsaren monteras antingen på rökröret mellan 
panna och murstock, eller i sotluckan på murstocken. Den 
släpper in luft i rökkanalen så att eventuell fukt och kondens 
kan torka. Den kompenserar också för dragförändringar i 
rökkanalen så att panna och brännare arbetar effektivare.

Dragbegränsaren reglerar så att pannan inte suger mer 
luft än vad som går åt till förbränningen. Rätt injusterad 
dragbegränsare höjer pannans verkningsgrad och ger en 
betydligt mer ekonomisk panndrift.

Med en jämn förbränning ger din anläggning minimala 
miljöutsläpp. 
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Dragbegränsaren sänker rökgastemperaturen och är en ”sparbössa” för hela anläggningen. 
Den sparar ved och ger effektivare förbränning.
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Tänk på att...
Rätt installerad och underhållen 
fastbränsle eldning minskar 
miljöpåverkan.
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Besiktiga skorstenen. Den måste vara 
dimensionerad för fastbränsleeldning.

Var uppmärksam vid tilläggsisolering 
så att isolerhöjden vid skorstenen 
inte överstiger skorstenstillverkarens 
anvisningar.

Gör alltid en anmälan till kommunen 
vid nyinstallation, byte eller förändring 
av eldstad.

Regelbunden sotning och underhåll 
ger ekonomisk och säker funktion.

Lokaleldstad värmer det boende-
utrymme där den är placerad.

Värmeanläggning bör placeras i 
pannrum.

Du är enligt lag personligen ansvarig 
för skydd mot olyckor.

Låt en sakkunnig installatör göra jobbet.
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Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om vad som gäller för fast-
bränsleeldning i din bostad och var du kan handla säkerhets-
produkter så är du alltid välkommen att kontakta oss på  
www.lansforsakringar.se

Du kan också fråga andra om råd beträffande fastbränsle-
anläggningar för bostadsuppvärmning:

Energirådgivare
...är experter på energieffektivisering av byggnader och bostäder. 

Byggnadsnämnd
...svarar på frågor om anmälan och vad som gäller i din kom-
mun beträffande pannor, rökkanaler, sotning, pannrum och 
förvaringsutrymmen för fastbränsle.

Räddningstjänst
...svarar på frågor om bland annat brandbekämpning och 
förebyggande brandskydd.

Skorstensfejare
...svarar på frågor om bland annat installation, sotning och 
brandskyddskontroll.
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Har du frågor är du alltid välkommen till oss: 
www.lansforsakringar.se 

För information, råd och rön om vad som gäller vid köp av  
fastbränsleeldning:  
www.konsumentverket.se

För information om lagstiftning och brandsäkerhet: 
www.MSB.se

För information om Boverkets byggregler: 
www.boverket.se

För information om brandskydd: 
www.brandskyddsforeningen.se
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:Rädda – Varna – Larma 112 – Släck
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Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00  |  Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00  |  Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00  |  Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50   
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00  |  Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 |  Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän  031-63 80 00 
Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00  |  Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00  |  Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00  |  Länsförsäkringar Kalmar län  
020-66 11 00  |    Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00  |  Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00   |  Länsförsäkringar  
Skåne 042-633 80 00  |  Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00  |  Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00  |  Länsförsäkringar Uppsala  018-68 55 00    
Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00  |  Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  | Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00  |  Länsförsäkringar Älvsborg 
0521-27 30 00  | Länsförsäkringar Östgöta  013-29 00 00 


