
 
 

Eldning våren 2019 

 

ÖMT har – med förbehåll enligt nedan - fått tillstånd från Enköpings kommun för eldning av 

trädgårdsavfall på privat tomtmark mellan den 5 april och 5 maj 2019. 

Enköpings kommun avslagit ÖMTs ansökan om förlängd tid för eldning på allmänningarna. 

På allmänningarna gäller därför att eldning endast är tillåten mellan 15 april och 30 april.  

Regler för eldning (kommunen) 

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får ske om det: 

 Kan ske utan väsentlig olägenhet 

 Som eldas inte kan användas för kompostering 

 Inte strider mot gällande brand och renhållningsföreskrifter för detaljplanelagt 

område eller område med områdesbestämmelser. 

Styrelsen vill till det lägga: 

 Kontrollera att det inte råder eldningsförbud eller hög risk för gräsbrand, se 
https://www.rtjeh.se/ 

 Att löv överhuvudtaget inte skall brännas utan komposteras eller köras in till 

återbruket. De klagomål som kommit är till stor del förorsakade av bränning av sura 

löv. 

 Bränn inte färskt trädgårdsavfall utan låt det torka några månader. 

 Tänk på vindriktning och tala med dina grannar innan du eldar 

 Släck med vatten och låt inte askan ligga och pyra när det brunnit ut. 

Eldningsansvariga 

Får ni problem med besvärlig rök eller annat i samband med kringboendes eldning så ta i 

första hand direktkontakt med den som eldar. Hjälper inte det så kontakta någon av 

nedanstående eldningsansvariga per telefon eller SMS. 

Styrelsen har inför eldningssäsongen utsett två eldningsansvariga: 

 Sören Sjöstrand, Gösvägen 1, telefon 070 888 47 80 

 Tomas Jonsson, Lakevägen 28, telefon 070 823 33 38 

De eldningsansvariga har kommunens och ÖMTs uppdrag att se till att olägenheter för 

människors hälsa och miljön snarast upphör efter att problem kommit till deras kännedom. 

Det innebär att de eldningsansvariga kan beordra att elden omedelbart släcks, oavsett om 

det eldas på tomtmark eller allmän mark. 
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