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Elda trädgårdsavfall 

Många människor är besvärade av den 
rök som uppstår vid eldning. Eftersom 
eldning av trädgårdsavfall kan skapa 
olägenheter för miljön och människors 
hälsa bör det undvikas. I Göteborg finns 
det regler runt eldning av trädgårdsavfall 
i föreskrifter för avfallshantering i Göte-
borgs Stad.

Trädgårdsavfall kan du kompostera direkt på marken eller i 
en låda med träramar. Varva ris, kvistar, löv och gräs jämnt 
och luftigt. Om du finfördelar trädgårdsavfallet, t ex med 
hjälp av en kompostkvarn, och rör om då och då går ned-
brytningen snabbare. Blanda gärna i lite jord, helst färdig 
kompostjord. Vattna om komposten verkar torr. 

Genom att kompostera blir du enkelt självförsörjande på top-
dress och planteringsjord. Om du inte kan eller vill kompos-
tera ditt trädgårdsavfall kan du lämna det på en av återvin-
ningscentralerna Högsbo, Tagene, Sävenäs eller Bulycke så 
komposterar de åt dig. Information om öppettider, kartor 
mm finns på www.goteborg.se

Eldning av trädgårdsavfall
Inom detaljplanelagt område
Tillåtet att elda bara om du har minst 200 meter till närmsta 
bebyggelse. De flesta av Göteborgs tätbebyggda områden är 
detaljplanelagda. Om du är osäker kan du kontakta Stads-
byggnadskontorets arkiv. 

Utanför detaljplanelagt område
Tillåtet att elda bara om du har minst 200 meter till närmsta 
bebyggelse. I april och oktober är det dock tillåtet att elda 

även närmare bebyggelse om det är möjligt utan olägenhet 
för närboende. I övriga fall finns en möjlighet att ansöka 
om dispens hos miljöförvaltningen. En ansökan om dispens 
ska innehålla uppgifter om var, när och varför du vill elda 
trädgårdsavfall. Miljöförvaltningen bedömer från fall till fall 
och beviljar endast dispens om eldning kan ske utan att dina 
grannar störs av lukt eller rök. Tänk gärna på igelkottar och 
andra små djur och flytta högen några meter innan du eldar.  

Observera att eldningen aldrig får orsaka olägenhet för 
närboende. Även om du har fått dispens, eller eldar i april/
oktober utanför detaljplanelagt område alternativt 200 meter 
från närmsta bebyggelse, och din eldning stör dina grannar 
ska den omedelbart avbrytas. 

Kontrollera eldningsförbud
Kom ihåg att vid varje eldningstillfälle ringa Räddningstjäns-
ten Storgöteborgs telefonsvarare, 031-335 29 80, för besked 
om eventuellt eldningsförbud. Räddningstjänsten kan också 
bistå med råd och anvisningar om eldning, 031-335 26 00 
(växel).

Annan eldning av avfall
Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall t ex 
hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor 
och dylikt eftersom det då kan bildas hälsofarliga gaser. Stör-
re mängder papper bör du inte heller elda. De sotflagor som 
förbränningen bildar både smutsar ner och kan vålla brand. 
Grenar grövre än 4 cm bedöms inte som trädgårdsavfall utan 
som röjningsavfall. Röjningsavfall får inte eldas utomhus. Det 
kan istället lämnas som träavfall på återvinningscentralerna
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Mer information

På goteborg.se hittar du mer informa-
tion om eldning av trädgårdsavfall och 
var du hittar återvinningscentraler.  

Elda trädgårdsavfall och ris (Göteborgs 
Stad)

Hitta återvinningscentraler (Göteborgs 
Stad)

http://goteborg.se/wps/portal/start/bostader-och-boendemiljo/boendemiljo/elda-tradgardsavfall-och-ris/!ut/p/z1/hY5NC4JAGIR_jdd9Xz9w1252MFIpi0DbS2hsq6CurFsL_frsGBTNbZhnmAEOFfCxfnSyNp0a637xZx5eCjc9sLUb434TJbg9ZUWyy3J2ZAjlP4AvMf5QjJAC75qB2OtAkPjUC2ng0iCilIUefc_HY-MzCVyLm9BCk7teXrXGTPPKQQettUQqJXtBZuHgt0arZgPVBwjTUD1zUcYv4ZocpA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/har-lamnar-hushall-avfall/atervinningscentraler/hitta-atervinningscentraler/!ut/p/z1/hY89b8IwGIR_C0MWBr-vcWS7bKZqUGNaqKAi8YKSyIRI5EO2S9T--qYjUqvedrrnpDswkIHpiltTF6Hpu-I6-dzw046mb3JFFW7XDwk-H_QuedWb7fse4fgfYKYY_5BCyKe-OMWLNdI0plrylUC10Y-Ma_H0kjDYgwHjrbs1lQ2fg4V8DimYpmzJWLUECRdMxlRwibjgnPGfzaormazBOHu2zjry4aYrlxAGv4wwwnEcSd339dUSbyP8rXHpfYDsDoShzb4O5_YovZp9AzJrYLs!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/



