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4. Begäran om ändring av nämndbeslut, Kragsta 1:7 (BMN 
2020.044)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att inte ändra föreläggande gällande 
försiktighetsmått vid vedeldning på fastigheten Kragsta 1:7, diarienummer 2017-736, 
beslutsdatum 2018-04-27, i enlighet med bilaga.

Ärendebeskrivning
Efter klagomål om störning från lukt som uppstod vid eldning på Kragsta 1:7 fattade nämnden 
år 2018 beslut på delegation om försiktighetsmått vid eldning på fastigheten, som innebar 
följande:

1. Eldning får endast ske när vinden blåser från väst, sydväst, syd och sydost,
2. Eldning får inte ske vid inversion,
3. Eldning får endast ske med torr ved.

Reglering av eldningen skulle inte gälla vid allmänna strömavbrott som varar längre än en 
timme. Beslutet överklagades inte och gäller därför idag. Efter att ett nytt klagomål kommit in 
under hösten 2019 har en av fastighetens fyra delägare har begärt att beslutet helt ska tas bort. 
Miljöavdelningen har granskat ärendet på nytt och finner att ingen ny information inkommit, 
och att ett föreläggande fortfarande är motiverat enligt samma hänvisning som tidigare.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-18, begäran om ändring av nämndbeslut
 Beslutsförslag
 Föreläggande om försiktighetsmått, dnr 2017-736
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Tjänsteskrivelse

Begäran om ändring av nämndbeslut, 
Kragsta 1:7

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att inte ändra föreläggande gällande 
försiktighetsmått vid vedeldning på fastigheten Kragsta 1:7, diarienummer 2017-736, 
beslutsdatum 2018-04-27, i enlighet med bilaga.

Ärendet i korthet
Efter klagomål om störning från lukt som uppstod vid eldning på Kragsta 1:7 fattade 
nämnden år 2018 beslut på delegation om försiktighetsmått vid eldning på 
fastigheten, som innebar följande:

1. Eldning får endast ske när vinden blåser från väst, sydväst, syd och sydost,
2. Eldning får inte ske vid inversion,
3. Eldning får endast ske med torr ved.

Reglering av eldningen skulle inte gälla vid allmänna strömavbrott som varar längre 
än en timme. Beslutet överklagades inte och gäller därför idag. Efter att ett nytt 
klagomål kommit in under hösten 2019 har en av fastighetens fyra delägare har 
begärt att beslutet helt ska tas bort. Miljöavdelningen har granskat ärendet på nytt 
och finner att ingen ny information inkommit, och att ett föreläggande fortfarande är 
motiverat enligt samma hänvisning som tidigare.

Handlingar
Tjänsteskrivelse
Beslutsförslag
Föreläggande om försiktighetsmått gällande vedeldning, diarienummer 2017-736

Sandra Wargclou
 Miljöchef

______________________
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[ÄRENDEHANDLÄGGARE]
MILJÖINSPEKTÖR
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Beslut om att inte ändra befintligt 
föreläggande

Adress: Hasseluddsvägen 29-33
Fastighet: Kragsta 1:7

 

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att inte ändra föreläggande gällande 
försiktighetsmått vid vedeldning på fastigheten Kragsta 1:7, diarienummer 2017-736, 
beslutsdatum 2018-04-27.

Lagstöd
Beslutet är fattat med stöd av:
Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 3 § samt 26 kap. 9 och 14 §§.

Ärendebeskrivning 
Efter att klagomål på störande eldning på fastigheten Kragsta 1:7 inkommit till 
miljöavdelningen fattade dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett beslut 
om föreläggande om försiktighetsmått, på delegation (diarienummer 2017-736, 
beslutsdatum 2018-04-27). Föreläggandet innebar följande försiktighetsmått:

1. Eldning får endast ske när vinden blåser från väst, sydväst, syd och sydost,
2. Eldning får inte ske vid inversion,
3. Eldning för endast ske med torr ved.

Nämnden beslutade även att:
4. Försiktighetsåtgärderna ska vidtas från delgivning av beslutet,
5. Beslutet gäller även om det överklagas,
6. Vid överträdelse av beslutet får det förenas med vite,
7. Reglering av eldningen gäller inte vid allmänna strömavbrott som varar 

längre än en timme,
8. Ägarna till Kragsta 1:7 ska betala en avgift om 2 988 kronor för handläggning 

av ärendet.

mailto:miljo@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/
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Beslutet överklagades inte, och det vann laga kraft. 

Den 8 november 2019 tog bygg- och miljötillsynsnämnden emot ännu ett klagomål 
gällande störande eldning på Kragsta 1:7. Klagomålet kom från samma klagande som 
tidigare. I samband med detta begärde Bror Thorén, en av fastighetens fyra delägare, 
att föreläggandet ovan helt skulle tas bort.

Kommunicering
Beslut om att inte ändra föreläggandet kommunicerades per post till alla fyra 
fastighetsägare den 24 april 2020. Inga synpunkter har inkommit. 

Motivering
Bygg- och miljötillsynsnämnden har gjort en ny granskning av ärendet. Inga nya 
omständigheter har kommit in som förändrar behovet eller rimligheten av 
försiktighetsmåtten. Klagande besväras fortfarande när det eldas under vissa 
omständigheter på Kragsta 1:7. Nämnden anser därför att föreläggandet fortfarande 
är motiverat. Mer utförlig motivering av föreläggandets punkter och hänvisning till 
lagstiftning finns i det tidigare beslutet (bifogat).

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar till Länsstyrelsen

För Bygg- och miljötillsynsnämnden

[ÄrendeHandläggare]
Miljöinspektör

Bifogas
- Hur man överklagar till Länsstyrelsen
- Föreläggande om försiktighetsmått gällande vedeldning, diarienummer 2017-

736, beslutsdatum 2018-04-27

mailto:miljo@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/
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Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Om Ni vill överklaga beslutet från Bygg- och miljötillsynsnämnden skall Ni adressera 

överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län, Juridiska enheten, Box 22067, 104 

22 Stockholm. Överklagande skall dock skickas eller lämnas till Bygg- och 

miljötillsynsnämnden i Vallentuna. Tala om varför Ni anser att beslutet skall 

ändras och vilken ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som Ni anser har 

betydelse för ärendet.

 För att Bygg- och miljötillsynsnämnden skall behandla Er överklagan måste 

Er skrivelse vara inlämnad inom tre (3) veckor från den dag som Ni fick ta del 

av beslutet. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller 

helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det med att 

överklagandehandlingen kommer in nästa vardag. Har Ert överklagande 

inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, 

om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har 

begärt.

 Tala om vilket beslut Ni överklagar, tex genom att ange ärendets  

diarienummer.

 Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och 

telefonnummer.

Överklagan adresseras till: Länsstyrelsen i Stockholms län

     Enheten för överklaganden

    Box 22067, 104 22 Stockholm

Överklagan skickas   Bygg- och miljötillsynsnämnden

/lämnas till: 186 86 VALLENTUNA

mailto:miljo@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/
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Susanna Hansson                       Bror Jerker Ulf Christer Thorén 

Miljöinspektör 

08-587 848 60 

           Tjärhovsgatan 43, lgh 1101 

 

susanna.hansson@vallentuna.se                       116 28 Stockholm 

  

 

Kragsta 1:7 

Bostadshus 

Delegationsbeslut  
Föreläggande om försiktighetsmått 
gällande vedeldning 
 

Beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun förelägger 

fastighetsägarna, 

Bror Jerker Ulf Christer Thorén, med personnummer 19630114-0015,  

Maria Helene Thorén, med personnummer 19570818-0061,  

Pia Ulrika Thoren, med personnummer 19580818-0060,  

Ulf Benjamin Thorén med personnummer, 19650513-0275,  

att vidta följande försiktighetsmått vid vedeldning på fastigheten Kragsta 1:7: 

1. Eldning får endast ske när vinden blåser från väst, sydväst syd, och sydost, 

2. Eldning får inte ske vid inversion,  

3. Eldning får endast ske med torr ved, 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun beslutar även att: 

4. Försiktighetsåtgärderna ska vidtas från delgivning av detta beslut, 

5. Beslutet gäller även om det överklagas, 

6. Vid överträdelse av detta beslut får det förenas med vite, 

7. Reglering av eldning gäller inte vid allmänna strömavbrott som varar längre än en 

timma.  

8. Ovan nämna fastighetsägare ska betala 2988 kronor för miljöavdelningens 

handläggning i samband med utredning befogat klagomål. Se bifogat tidkort. 

Faktura skickas separat. 
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Beslutet har fattas med stöd av 26 kap.9 § miljöbalken (1998:808), 9 kap samt med 

hänvisning till 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken.  

Avgift för handläggning tas ut enligt 10 § i Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område, 2009-11-09 KF § 80 och beslut om ändring av timtaxa 2013-12-

16 KF § 160. Timavgiften är 996 kronor per timme. 

Lagrum 

2 kap. Miljöbalken (1998:808) (Allmänna hänsynsreglerna) 

3 § Alla som bedriver en verksamhet ska vidta de försiktighetsmått som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

7 § Rimlighetsavvägning, kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses 

orimligt att uppfylla dem. 

 

9 kap. Miljöbalken (1998:808) 

3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinskt 

och hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa 

eller tillfällig. 

 

26 kap. Miljöbalken (1998:808) 

9 § En tillsynsmyndighet får meddela de föreläggande och förbud som behövs 

i ett enskilt fall. 

14 § Beslut om föreläggande och förbud får förenas med vite. 

Motivering till beslutet 

De försiktighetsmått som angetts i beslutet är till för att minimera risken för olägenhet 

för hälsa och miljö. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att ett beslut om 

föreläggande är motiverat eftersom klagande upplever en störning från vedeldning 

som kopplas till fastigheten Kragsta 1:7.  Klagande hör även till en grupp som bedöms 

som extra känsliga, vilken det enligt miljöbalken 9 kap 3 § ska tas extra hänsyn till vid 

handläggning. 

 

Klagande besväras mycket av rök  från vedeldning vid vistelse såväl inomhus som 

utomhus. När rök tränger in genom bostadens tillluftsventiler kan klagande inte vistas 

i hemmet. Klagande har inkommit med intyg från läkare som beskriver mångåriga 

besvär av  astma och sensorisk hyperreaktivitet. 

 

Ett av bostadshusen på fastigheten Kragsta 1:7 har sin skorsten i sådan höjd att när 

vinden ligger på från nordost, nord, nordväst så kommer röken mot den klagandes 

bostad på fastigheten Kragsta 1:95. När rök kommer från fastigheten måste klagande 

stänga tilluftsventilerna till sin bostad.  
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Med hänsyn till det geografiska förhållandet till den klagandes bostad bedöms 

begränsning utifrån vind- och väderförhållanden när trivseleldningen får ske på 

fastigheten Kragsta 1:7 motiverat. Den vanligast vindriktningen i området är enligt 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) sydvästlig vind. Begreppet 

vindriktning anger från vilket håll det blåser. En sydlig vind kommer således från 

söder vilket också kan anges som 180 grader. Enligt öppna data från SMHI från 2008-

02-01 – 2017-12-01 om vindriktning närmsta mätstation (Arlanda) så visar en 

beräkning av medelvärde att vindriktingen är 184˚, vilket innebär att det är sydlig-

sydvästlig vind. 

 

Avvägning har gjorts gällande att inte förelägga om antal tillfällen eller timmar som 

eldning får ske. Främst är anledningen att det är vid specifika vindriktningar som den 

klagande utsätts för röken från fastigheten Kragsta 1:7. För att inte fatta ett mer 

ingripande beslut än vad situationen kräver har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

därför inte förelagt att eldning endast får ske vid ett begränsat antal tillfällen per 

vecka.  

Det som också vägs in är att fastigheten endast används som fritidsboende vilket gör 

att eldning ändå sker begränsat antal tillfällen. Möjligheten för fastighetsägarna att 

följa ett beslut om begränsat antal tillfällen försvåras av att det är fyra enskilda 

personer som är fastighetsägare vilka turas om att använda fastigheten som 

fritidsboende.  

 

Begränsningen att eldning inte får ske när det är inversion är utifrån risken att 

rökpartiklarna från eldningen stannar kvar på marknivå på grund av skiktningen i 

luften. Starka inversioner förekommer främst vintertid vilket innebär en mindre 

begränsning i detta ärende då fastigheten har begränsad möjlighet att användas som 

fritidsboende då det endast finns sommarvatten. Inversion kan även förekomma 

under sommaren men de är ofta kortvariga (SMHI). 

Bakgrund 

 
Om vedeldning från Naturvårdsverkets hemsida 

Vid all annan förbränning bildas det luftföroreningar, även vid småskalig vedeldning i 

kamin, spis och ugn. Utsläpp av små partiklar (inklusive sot), polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH) och dioxiner sker vid vedeldning.  

 

I de tätbebyggda områden där det sker mycket vedeldning, blir den småskaliga 

vedeldningen en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga 

luftföroreningar.  
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Hälsoeffekter som kan kopplas till utsläpp av dessa luftföroreningar är dels att små 

partiklar kan ge problem i andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet samt att vissa 

PAH, såsom bens(a)pyren, är cancerframkallande. Barn och äldre samt astmatiker och 

andra människor med luftrörs- och andningsbesvär är särskilt känsliga för dessa 

utsläpp.  

 
Mark- och miljööverdomstolen har i vägledande domar definierat att trivseleldning 

innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka. 

 
Ärendet i korthet 

2017-09-07 kontaktar klagande kommunen med anledning av att de upplever 

störning av rök från grannars som eldar i bostadsområdena Tingvalla och Uthamra. 

Kort därefter gjordes ett utskick med  information om att eldning av trädgårdsavfall 

inte är tillåtet under den aktuella tidsperioden med hänvisning till lokala 

hälsoskyddsföreskrifter. Brevet skickades ut fastighetsägare inom angivna 

bostadsområden. 

2017-09-17 inkom ett skriftligt klagomål från boende på fastigheten Kragsta 1:95 

gällande störning av rök från eldning på fastigheten Kragsta 1:7. Klagomålet gällde 

dels att eldning av trädgårdsavfall hade skett trots att informationsbrev nyss skickats 

ut samt att störning från vedeldning från bostadshusen på fastigheten. 

2017-09-20 ringer klagande till miljöavdelningen med anledning av pågående 

eldning från fastigheten Kragsta 1:7. Miljöinspektör hade då inte möjlighet att åka ut 

på plats och bekräfta att eldning pågick. 

2017-09-22 ringer klagande till miljöavdelningen med anledning av pågående 

eldning från hus på fastigheten Kragsta 1:7. Besök på plats gjordes av två 

miljöinspektörer. Fastighetsägaren beskrev vid besöket att fastigheten används som 

fritidsboende och inte som permanentbostad. Fastighetsägare beskrev då att ett av 

husen på fastigheten använder vedeldning som uppvärmningskälla. 

2017-09-22 ringer fastighetsägaren tillbaka till miljöinspektör och berättar bland 

annat att huset där vedeldning skett för uppvärmning endast bebos under perioden 

maj-oktober. Det innebär att störningen av vedeldningen från detta hus kommer att 

upphöra inom drygt en vecka. 

2017-11-09 ringer klagande in med frågor hur ärendet ligger till. Miljöinspektör 

meddelar att utifrån information från fastighetsägaren om att huset utan 

uppvärmningskälla skulle vara obebott efter september månad så gjordes bedömning 

att ärendet inte krävde någon akut åtgärd och har därför avvaktat med beslut om 

föreläggande. 
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På frågan från inspektör om grannen faktiskt hade eldat efter 30 september eller ej, så 

kunde klagande inte svara. Klagande framhåller dock att inställningen hos grannarna 

sedan tidigare gällande eldning gör att de inte känner sig trygga. 

2017-11-21 besöker miljöavdelningen den klagande som förklarar situationen 

ytterligare gällande problematiken med vedeldningen från just Kragsta 1:7. Klagande 

beskrev också den påverkan som röken har på hennes hälsa och hur tilluftsventiler 

behöver stängas och hur det dagliga livet påverkas när hon utsätts för rökpartiklar. 

2017-12-07 ringer miljöinspektör till en av fastighetsägarna gällande klagomålet på 

vedeldning. Fastighetsägaren meddelar att han varit i huset cirka en helg sedan vårt 

senaste möte. Eftersom de är flera fastighetsägare så det kan hända att andra har varit 

där. Han meddelar att han kommer att elda som vanligt när han är i fastigheten. Han 

menar dock det handlar om kortare stunder som eldning sker, inte timmar, när de är i 

husen. Fastighetsägaren ifrågasätter varför deras fastighet som är enda fritidshuset i 

området blir utpekat i klagomålet.  

Fastighetsägaren vill förklara hur de ser på situationen och föreslår ett besök på plats. 

2017-12-13 besöker miljöavdelningen fastigheten Kragsta 1:7 för möte med en av 

fastighetsägarna. Han visar att det i de tre bostadshusen finns en annan primär 

uppvärmningskälla utöver vedeldning. Det bostadshus som ligger närmast den 

klagandes bostadshus, har nyligen renoverats och braskamin har funnits där sedan 

juni 2017. I det mindre bostadshuset, som miljöavdelningen tidigare uppfattat endast 

hade vedeldning på uppvärmningskälla, finns en annan uppvärmningskälla. 

Vid besöket diskuterades begreppet trivseleldning, och fastighetsägaren upplever att 

de håller sig inom fyra timmar per eldningstillfälle. Eftersom fastigheten är fritidshus, 

och endast har sommarvatten, används huset under begränsad tid under året.  

Fastighetsägarna till Kragsta 1:7 har författat en skrivelse som de lämnat till grannar i 

området angående att deras eldning kommer att begränsas på grund av klagomål. De 

att de grannar som känner sig störda av rök från deras fastighet ska ta kontakt med  

dem direkt. De beskriver också att vindförhållanden enligt SMHI som att det oftast 

blåser sydvästlig vind. 

2017-12-20 inkommer klagande med en egen sammanfattning av sin 

sjukdomshistoria samt information om doftöverkänslighet/sensorisk hyperreaktivitet i 

luftvägarna från Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. 

2017-12-22 meddelar en av fastighetsägarna i en mailkonversation med 

miljöinspektör att de fått  fyra svar på skrivelsen som de lämnade till grannarna. Få 

hade märkt av eldning från Kragsta 1:7. De som hade märkt trodde det rörde sig om  

utomhuseldning som de uppfattat endast som en lindrig störning. 
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2018-01-15 inkommer klagande med ett intyg från läkare som beskriver den 

klagandes mångåriga besvär med astma och sensorisk hyperreaktivitet. 

Kommunicering  

Kommunicering av miljöavdelningens bedömning och har skett genom att ett förslag 

till beslut har skickats till alla fastighetsägare till fastigheten Kragsta 1:7 och till 

klagande, fastighetsägare till Kragsta 1:95.  

Tid för kommunicering var 2018-03-28 – 2018-04-25. 

 

Kragsta 1:7 har under kommuniceringstiden ställt sig frågande till varför det endast är 

deras fastighet som får beslut om försiktighetsmått, och inte andra närliggande 

fastigheter. Miljöavdelningen svar är att olägenheten som klagande upplever i detta 

ärende i nuläget är kopplad till när vinden ligger på från fastigheten Kragsta 1:7. Det 

har under handläggningen inte framkommit att det upplevs olägenhet från fastigheter 

belägna i annan vindriktning.  

 

Klagande har inga synpunkter på beslutet, mer än att de anser att beslut att koppla 

eldning till vindrikting ger utrymme för båda parter att använda sina fastigheter.  

Överklagan 

Detta beslut kan överklagas. Hur man överklagar framgår av bifogad information. 

 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

(Enligt delegation, MSN 2017-05-23 § 57) 

 

 

Susanna Hansson 

Miljöinspektör 
_________ 

Exp: 

Fastighetsägarna Kragsta 1:7 

Klagande, Kragsta 1:95 

 

Bifogas 

Hur man överklagar till länsstyrelsen 

Delgivningskvitto 

Tidkort 

Delges 

MSN 

Akt



 
 

VALLENTUNA KOMMUN INFORMATION 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN    

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

MILJÖAVDELNINGEN   

TUNA TORG 2,2TR · 186 86 VALLENTUNA    
VXL 08-587 850 00   

SBF@VALLENTUNA.SE   

   

WWW.VALLENTUNA.SE    

 

 

 
 

 

Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 

Om Ni vill överklaga beslutet från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall Ni 

adressera överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län, Juridiska avdelningen, 

Box 22067, 104 22 Stockholm. Överklagande skall dock skickas eller lämnas 

till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna. Tala om varför Ni 

anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant 

som Ni anser har betydelse för ärendet. 

 För att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall behandla Er överklagan 

måste Er skrivelse vara inlämnad till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

inom tre (3) veckor från den dag som Ni fick ta del av beslutet. Om sista dagen 

för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 

julafton eller nyårsafton räcker det med att överklagandehandlingen kommer 

in nästa vardag. Har Ert överklagande inkommit i rätt tid kommer 

handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, om 

nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt. 

 

 Tala om vilket beslut Ni överklagar, tex genom att ange ärendets  

diarienummer. 

 

 Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och 

telefonnummer. 

 

Överklagan adresseras till: Länsstyrelsen i Stockholms län 

       Enheten för överklaganden 

      Box 22067, 104 22 Stockholm 

 

Överklagan skickas    Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

/lämnas till:   186 86 VALLENTUNA 
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