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Visste du att elda  
avfall är förbjudet?
– Och mer än du kanske tror räknas som avfall.



Varför får jag inte elda avfall?

Impregnerat trä och  
spånplattor
Ger utsläpp av klorerade dioxiner men 
det kan också förekomma både kreosot 
och arsenik, vilka är cancerframkallan-
de. Ger även utsläpp av formaldehyd 
som är irriterande för luftvägarna.

Möbler och textilier 
Innehåller flamskyddsmedel som vid 
förbränning bildar dioxiner som kan ge 
upphov till försämrat immunförsvar, 
cancer och störning av reproduktionen.

Spillolja 
Ger utsläpp av polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) och olika tungmetaller, 
till exempel bly och kadmium, vilka kan 
ge njurskador, benskörhet, foster- och 
nervskador. Tungmetaller är mycket 
giftiga och kan ge stora skador hos 
organismer i naturen, särskilt i kombi-
nation med försurande ämnen.

Återvinningsstationer
Finns på flera ställen och är ofta place-
rade på en lättillgänglig plats. Här läm-
nar du förpackningar av plast, papper, 
metall, glas och returpapper.

Kommunens återvinningscentral
Här lämnar du grovavfall som till ex-
empel möbler eller annat skrymmande 
avfall, elavfall och övrigt farligt avfall.

Plast
Vid eldning av all slags plast frigörs  
dioxiner men även PAH:er av vilka flera 
är cancerframkallande. Även isocyana-
ter från polyuretanplaster kan bildas 
vilka kan orsaka astmasjukdomar vid 
upprepad exponering.

Elavfall och metallskrot
Skapar vid förbränning PAH och brome-
rade dioxiner. Tungmetaller kan frigö-
ras, såsom bly, kadmium och kvicksilver, 
vilka kan orsaka skador på njurar och 
nervsystem.

Däck och gummi 
Ger utsläpp av dioxin och PAH. Men även 
svaveldioxid vilket leder till försurning 
av våra sjöar och vattendrag.

Exempel på material som ger skadliga utsläpp

Om du eldar avfall, oavsett om det sker i 
fat utomhus eller i egen villapanna, fri-
görs och bildas en rad skadliga ämnen. 
Det påverkar inte bara miljön negativt 
utan leder också till att du utsätter dig 

själv och din omgivning för olika hälso-
risker. Bland annat genom inandning av 
rök men också via mat eller dricksvatten 
eftersom de skadliga ämnena lagras i 
marken. 

Det är faktiskt förbjudet för både företag och privatpersoner att elda  
avfall på egen hand. Allt avfall ska i första hand återbrukas, i andra 
hand återvinnas och i tredje hand energiåtervinnas. 

Även till exempel rent trä, kartong och papper räknas som avfall och 
ska återvinnas. Undantaget från regeln är mindre mängder trädgårds-
avfall från den egna träd gården som kan eldas, men trädgårdsavfall 
ska främst komposteras.

Var lämnar jag mitt avfall?
Kontakt
Har du frågor eller är osäker på vad som 
gäller, ta kontakt med Falu kommuns 
miljöavdelning, via kontaktcenter:  
023-830 00, kontaktcenter@falun.se
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