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Forord
I derma rapport redovisas uppdrag 18 i Energimyndighetens regleringsbrev for
2010: Smaskalig forbranning av fasta biobranslen.
Uppdragets syfte bar varit att utreda behove! och konsekvensema av att ge
kommunerna utokade befogenheter att inskrida i de fall enskilda anlaggningar for
lokal uppvarmning skapar olagenheter i den narmaste omgivningen som hoga
utslapp av halsofarliga luftfororeningar.
Uppdraget bar genomforts av Margareta Petren Axner, Jennica Broman, Erik
Hedar, Asa Karlsson och Magnus Sjostrom med Kristina Holmgren som
utredningsledare. Lars Guldbrand bar varit kvalitetsgranskare. Samtliga ar
medarbetare vid Energimyndigheten.
En referensgrupp bar varit kopplad till utredningen med foljande deltagare: Titus
Kyrklund och Maria Ullerstam (Naturvardsverket), Martin E. Storm (Boverket),
Peter Nord (Myndigheten for samhallsskydd och beredskap), Gunnar Omstedt
(SMHI), Kerstin Blom Bokliden (Sveriges kommuner och landsting) och Ulf
Linden (Skorstensfej arna). Energimyndigheten vill tacka deltagarna for
synpunkter och information.

Eskilstuna i december 2010

Tomas Kaberger
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1

Forslag och slutsatser

Syftet med detta uppdrag ar att utreda behovet och konsekvenserna av att ge
kommunerna utokade befogenheter att inskrida i de fall enskilda anlaggningar for
lokal uppvarmning skapar olagenheter i den narmaste omgivningen som hoga
utslapp av halsofarliga luftfororeningar. Uppdraget inkluderar inte en analys av
generella styrmedel for smaskalig forbranning av biobranslen.
Energimyndigheten bedomer att den praxis som utarbetats i ett antal domslut fran
Miljooverdomstolen innebar att det inte finns nagot behov att ge kommunerna
utokade befogenheter lagstiftningsmassigt. Lagstiftning och praxis ger idag
kommunerna stora befogenheter att ingripa men kunskapen hos kommuner om
hur lagstiftningen kan anvandas behover oka. Nagon form av samlad
informationsinsats till kommuner om dagens regelverk och praxis ar onskvart.
Vidare kan det vara aktuellt med en informationsinsats riktad till hushall for att
oka kunskapen om saval tekniska system som vikten av ett gott eldningsbeteende.
Utslapp fran en smaskalig forbranningsanlaggning har flera orsaker: teknisk
utrustning, kvalitet pa branslet, eldningsbeteende och aven hur installationen av
anlaggningen har gjorts. Energimyndigheten finansierar forskning som syftar till
att bland annat forbattra emissionsprestanda och verkningsgrader for anlaggningar
for smaskalig forbranning. Pelletsforbranning uppvisar generellt battre
emissionsprestanda an vedeldning. Energimyndigheten har ocksa identifierat ett
behov att stalla krav pa hur en anlaggning installeras, for att underlatta for de
enskilda att fa ett val fungerande och anpassat system. Exempel pa faktorer att
titta pa ar att ackumulatortanken passar till pannan, att rokgangarna ar ratt
dimensionerade och att lufttillforseln till forbranningen ar tillracklig. Forutom
paverkan pa utslapp har en korrekt installation betydelse for brandsakerheten.
Energimyndigheten avser att fortsatta utreda hur krav kan stallas pa installationer
av smaskaliga forbranningsanlaggningar i samband med utredning av
implementering av artikel 14 i fornybartdirektivet.
Kommunerna har ansvar for overvakning av luftkvalitet med avseende pa
miljokvalitetsnormer. Det kan goras genom matningar eller berakningar.
Energimyndigheten bedomer att kartlaggningen av luftkvalitetsproblem fran
smaskalig forbranning behover oka. Hur detta kan goras bor utredas vidare. En
framkomlig vag kan vara att utveckla det register som Myndigheten for
samhallsskydd och beredskap (MSB) forfogar over, vilket bland annat innehaller
statistik over pannor. Idag anvands registret for uppfoljning av lagen om skydd
mot olyckor men skulle kunna kompletteras for att aven kunna anvandas for
uppfoljning av luftkvalitet. Data fran pannregistret skulle kunna kompletteras med
anvandning av SIMAIRved, som ar ett verktyg for att simulera halter av
luftfororeningar fran smaskalig forbranning av fasta branslen. Okad overvakning
kraver utokade resurser, men anvandning av verktyg som SIMAIRved kan
innebara en lagre kostnad for kommuner an om overvakning sker genom
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matningar. Vidare kan effekter av eventuella atgarder analyseras med hjalp av
SIMAIRved. Energimyndigheten foreslar att Naturvardsverket i samarbete med
MSB, SMHI och Energimyndigheten far i uppdrag att utreda mojligheter och
konsekvenser av att utoka kartlaggningen av luftkvalitet.
Energimyndigheten bedomer det som angelaget att Boverkets byggregler (BBR)
gallande utslapp till omgivningen ska galla da en fastbranslepanna installeras,
forutom vid nybyggnation aven vid andring av forbranningsanlaggning. Idag finns
inte bindande byggregler fran Boverket vid andringsfallen vilket innebar att vid
byte fran en fastbranslepanna till en annan kan en panna som inte uppfyller
Boverkets byggregler installeras. Takten av utbyte av ej BBR-godkanda pannor ar
lag och om BBR gallde aven vid andring av byggnad skulle det kunna skynda pa
utfasningen av dessa pannor. For narvarande pagar ett arbete pa Boverket som
innebar att BBR i framtiden blir tillamplig aven pa andringar. Det skulle kunna
innebara att de utslappskrav som stalls i BBR for nybyggnad aven skulle kunna
galla da en smaskalig forbranningsanlaggning byts ut.
Anlaggningar for smaskalig forbranning har lang livslangd, vilket innebar att det
ar av vikt att prestanda vad galler utslapp av emissioner och verkningsgrader pa
de anlaggningar som installeras idag ar tillfredsstallande. Inom ramarna for EG:s
ekodesigndirektiv pagar arbete att stalla krav pa smaskaliga
forbranningsanlaggningar for biobransle. Da detta arbete ar pagaende ar utfallet
naturligtvis oklart, men krav for bade emissioner till luft och verkningsgrader kan
troligen forvantas. Det ar lampligt att detta arbete sker pa EU-niva och det ar av
vikt att Sverige ar aktivt i processen och har hoga ambitioner vad galler krav pa
emissionsnivaer och verkningsgrader.
I uppdraget ingick att analysera om ”dalig” vedeldning kan forvantas ersattas med
modernare system utan andring i dagens regelverk. Energimyndigheten har
definierat ”dalig” vedeldning som eldning i ej BBR-godkanda pannor.
Energimyndighetens bedomning ar att utslappen fran ”dalig” vedeldning kommer
att minska men att utfasningen av ej BBR-godkanda pannor sker langsamt. Den
forvantade anvandningen av biobranslen for uppvarmning i smahus vantas oka
med 0,7 TWh fran 2010 till 2030, med antagande om en viss omfordelning mellan
typ av biobranslen och i vilken typ av anlaggning eldning sker. Antalet
lokaleldstader har okat vasentligt under senare ar. Anvandningsmonstret och
emissionsprestanda pa lokaleldstader varierar ocksa. Den overgripande slutsatsen
ar att problem med utslapp fran smaskalig forbranning inte forsvinner med tiden
utan att nagra insatser gors.
Regeringen har gjort bedomningen att det ar mest lampligt att enskilda problem
atgardas istallet for att infora generella krav pa befintliga anlaggningar. Det
innebar att kommunerna far ett stort ansvar for att atgarda problem och att det ar
kommunernas agerande som avgor hur smaskalig forbranning av fasta biobranslen
paverkar mojligheter att uppna miljokvalitetsmalet om Frisk luft. Det ar viktigt att
ge kommunerna stod for att de ska kunna utfora uppgiften pa ett effektivt satt.
Energimyndighetens forslag om en informationsinsats om vilka mojligheter
kommuner har inom regelverket att ingripa vid enskilda problem samt forslaget
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att fortsatta utreda hur utokad kartlaggning av luftkvalitet kan ske syftar bada till
att ge kommunerna mer stod inom detta omrade.
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2

Inledning

Smaskalig forbranning av fasta biobranslen, exempelvis ved och pellets, ar ett
vanligt alternativ for uppvarmning av smahus. 2008 var den totala anvandningen
av biobranslen i smahus 11,4 TWh, vilket innebar ca 36 procent av det totala
uppvarmningsbehovet i smahus1. Det finns cirka 1,85 miljoner smaskaliga
forbranningsanlaggningar, varav den storsta delen, ca 82 procent ar
lokaleldstader2. Dessa anvands inte framst som primar uppvarmningskalla.

2.1

Beskrivning av uppdraget

Energimyndigheten fick i regleringsbrevet for 2010 ett uppdrag om smaskalig
vedeldning som beskrivs pa foljande satt:
"Statens energimyndighet ska efter samrad med Naturvardsverket redovisa
behovet och konsekvenserna av att ge kommunerna utokade mojligheter att
inskrida i de fall enskilda anlaggningar for lokal uppvarmning (smaskalig eldning
med fasta branslen m.m.) skapar olagenheter i den narmaste omgivningen som
hoga utslapp av halsofarliga luftfororeningar. En utgangspunkt for analysen bor
vara dagens samlade kunskap om relevanta tekniska system, forekommande
utslapp samt darmed forenade olagenheter samt halsorisker i den narmaste
omgivningen. Analysen bor innefatta myndighetens bedomning av i vilken
utstrackning dalig vedeldning kan forvantas ersattas med modernare system
sasom pellets eller varmepumpar aven utan andring i dagens regelverk. Om
myndigheten bedomer att det ar motiverat med atgarder bor ett forfattningsforslag
inga i redovisningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Miljodepartementet) senast den 1 januari 2011."
Smaskalig vedeldning finns aven omnamnt i proposition 2009/10:1553 pa foljande
satt:
"Lokala problem med smaskalig vedeldning
Smaskalig uppvarmning med ved bidrar framfor allt till lokalt hoga halter av
kolvaten, daribland bens(a)pyren. Aven frekvent trivseleldning och grillning
paverkar luftmiljon negativt. Miljomalsradet lamnade tva forslag till atgarder. Det
ena gallde ett bidrag till forbattring av befintliga anlaggningar och det andra att ett
miljoklassystem skulle utvecklas.
Statens energimyndighet redovisade 2004 ett uppdrag om utslappen fran
smaskalig vedeldning (dnr M2004/1229/Mk). En slutsats var att generella krav pa
befintliga anlaggningar som okar kostnaderna for anvandarna kan oka
eluppvarmningen och oljeanvandningen. De storsta problemen kan dessutom
1 Energimyndigheten 2008a.
2 I kategorin lokaleldstader ingar braskaminer, kakelugnar, oppna spisar, vedspisar och
braskassetter. P. Nord (MSB).
3 Proposition 2009/10:155. Svenska miljomal - for ett effektivare miljoarbete.
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knytas till enskilda aldre pannor utan ackumulatortank eller till felaktig eldning
(till exempel med daligt torkad ved). Sadana pannor kan ha utslapp som ar
mangdubbelt storre an de fran nya pannor och befintliga pannor som eldas
korrekt. Det ar darfor mest intressant att atgarda enskilda problem. Kommunerna
kan enligt 40 § forordningen (1998:899) om miljofarlig verksamhet och
halsoskydd ta fram foreskrifter om tillfalligt forbud mot smaskalig eldning med
vissa fasta branslen inom sarskilt angivna omraden samt om skotsel och tillsyn av
eldningsanordning for vissa fasta branslen. Statens energimyndighet har genom
sitt regleringsbrev for 2010 fatt i uppdrag att bedoma behovet och konsekvenserna
av att ge kommunerna utokade mojligheter att inskrida mot enskilda anlaggningar
med hoga utslapp."

2.2

Uppdragets syfte och avgransningar

Detta uppdrag har ett avgransat syfte att utreda behov och konsekvenser att ge
kommuner utokade mojligheter att inskrida for att atgarda lokala problem med
halsofarliga utslapp. Att utreda generella styrmedel for smaskalig forbranning
ingar inte i uppdraget. En viktig utgangspunkt for bedomningarna ar att
miljokvalitetsnormer ska uppfyllas. Av vikt i bedomningen ar aven de mal som
satts upp i miljokvalitetsmalet Frisk luft, dar kraven ar hogre stallda an de som
finns i miljokvalitetsnormerna.
Forutom halsoeffekter har flera luftfororeningar, som bland annat partiklar,
marknara ozon och metan, aven en klimatpaverkande effekt. Naturvardsverket4
har bland annat lyft fram att det behovs battre kunskap om storleken pa de
kombinerade halso- och klimatpaverkande emissionerna fran olika kallor och vill
se en samlad utredning av hur halsoeffekter och klimateffekter av smaskalig
vedeldning effektivast hanteras tillsammans med analys av utslappsreducerande
atgarders synergieffekter. Detta ar en viktig fraga men Energimyndigheten har
gjort bedomningen att det inte ingar i uppdraget.

2.3

Malkonflikter

I vissa fall kan det uppsta konflikter mellan energipolitiska mal och
miljokvalitetsmalen. Energimyndigheten har identifierat olika fall dar konflikter
mellan energi- och miljopolitiska mal ar tankbara. Ett av dessa ar malet om mer
fornybar energi i energisystemet, som anses vara en viktig atgard for att na de
langsiktiga klimatmalen. For att undvika konflikter mellan miljomal sasom Frisk
luft, Begransad klimatpaverkan och Levande skogar behovs en samordnad analys
av de forslag till atgarder som lamnas.
Anvandning av smaskalig forbranning av biobranslen for uppvarmning ar positivt
for att uppfylla klimatmalen da biobranslen inte bedoms tillfora nettoutslapp av
koldioxid till atmosfaren. Det bidrar ocksa till uppfyllande av det energipolitiska
malet om att 50 procent av den anvanda energin 2020 ska vara av fornybart

4 Dnr 30-10-6746.

12

ursprung5. Daremot kan smaskalig forbranning medfora lokala problem med
halsofarliga utslapp. Vilka utslapp som uppstar vid smaskalig forbranning har
flera orsaker, exempelvis vilken typ av anlaggning som anvands men aven kvalitet
pa biobranslet och eldningsbeteende. De utslapp som framst kan harledas till
smaskalig forbranning av fasta branslen ar partiklar, flyktiga organiska amnen
(VOC)6 och tyngre kolvaten daribland bens(a)pyren. Dessa amnen har en rad
halsoeffekter hos manniskor. Partiklar bidrar till tidigare forvantad dodlighet i
saval sjukdomar i hjarta och karl som i lungsjukdomar. Bens(a)pyren tillhor
gruppen polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) och ar cancerframkallande.
Flyktiga organiska amnen utgor en heterogen grupp dar enskilda luftfororeningar
har olika paverkan pa halsa och miljo. Vissa ar aktiva i bildandet av marknara
ozon, andra ar cancerframkallande eller utgor halsorisker av andra orsaker.7
Smaskalig forbranning av biobranslen for uppvarmning paverkar ocksa
forsorjningstryggheten. En trygg forsorjning av energi ar ett energipolitiskt mal.
Forsorjningstrygghetsaspekterna vad galler smaskalig forbranning ar framst att
redundansen i uppvarmningssystemet minskar (farre eloberoende alternativa
uppvarmningsformer) om smaskalig forbranning skulle minska, vilket kan
forvarra kriser vid storningar och oka behovet for omfattande kommunala
krisberedskapsinsatser.

2.4

Stod for installation av smaskaliga
forbranningsanlaggningar

Hushall har i perioder kunnat fa stod fran staten for att installera smaskaliga
forbranningsanlaggningar for fasta biobranslen, vilket beskrivs i
Energimyndighetens rapport "Finansieringsinstrument for energieffektivisering"8.
Det finns ett stod for konvertering fran direktverkande el i bostadshus, med syfte
att stimulera konvertering till fjarrvarme eller individuell uppvarmning med
biobranslen, varmepump eller solvarme. Stod ges for insatser som utfors mellan
den 1 januari 2006 och 31 december 2010.
Det har tidigare funnits ett stod till agare av smahus som bytte ett
oljeuppvarmningssystem till fjarrvarme, en berg- sjo- eller jordvarmepump eller
en anordning for uppvarmning med biobransle, eller nagon av dessa
uppvarmningsformer kompletterat med jordvarme. Detta stod fanns mellan 1
januari 2006 och 31 oktober 2007. Under 2004 till 2006 fanns ett skatteavdrag for
installation av energieffektiva fonster i befintliga smahus eller installation av
biobransleanlaggning i nybyggt smahus. Fran och med ar 2007 till utgangen av
5 Proposition 2009/10:163. En sammanhallen klimat- och energipolitik - Energi.
6 Vaxthusgasen metan ingar i kategorin flyktiga organiska amnen. Matningar utforda inom
Biobransle-halsa-milj oprojektet tyder pa att en hogre andel av VOC utgors av metan an man
tidigare trott. Energimyndigheten foreslar i sin rapport (23:2003) att ytterligare matningar bor
goras for att verifiera dessa siffror, da detta kan ha betydelse for klimatmalet. Energimyndigheten
har dock gjort bedomningen att denna fraga ligger utanfor ramen for foreliggande uppdrag, se
avsnitt 2.2.
7 Naturvardsverket 2007a.
8 Energimyndigheten 2010a.
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2009 hade stodet formen av ett statligt bidrag administrerat av lansstyrelserna och
Boverket.

2.5

Samrad och samverkan

Uppdraget har genomforts efter samrad med Naturvardsverket.
En referensgrupp har varit kopplad till uppdraget och tre referensgruppmoten har
hallits under uppdragets gang. Referensgruppen har haft foljande deltagare:
•
•
•
•
•
•

Boverket (Martin E. Storm)
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (Peter Nord)
Naturvardsverket (Titus Kyrklund och Maria Ullerstam)
Sveriges Kommuner och Landsting (Kerstin Blom Bokliden)
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (Gunnar Omstedt)
Skorstensfejarna (Ulf Linden)

Referensgruppen har ocksa haft mojlighet att komma med synpunkter pa ett utkast
till slutrapport. Naturvardsverket lamnade in ett yttrande9 om utkastet till
slutrapport.

2.6

Lasanvisningar for rapporten

Denna rapport har delats upp i tva delar, dar del 1 ska kunna lasas sjalvstandigt,
och del 2 innehaller bakgrundsmaterial. I kapitel 1 sammanfattas forslagen i
uppdraget, kapitel 2 inleder rapporten med uppdragsbeskrivning, avgransningar,
information om samverkan och underlagsrapporter samt sammanfattning av nagra
tidigare utredningar. Kapitel 3 sammanfattar de tva telefonintervjustudier som
gjorts om kommunernas synpunkter pa smaskalig forbranning av fasta
biobranslen. Kapitel 4 sammanfattar den juridiska oversynen av befintlig
lagstiftning och praxis. Kapitel 5 redovisar en bedomning om huruvida ”dalig”
vedeldning ar pa vag att fasas ut aven utan andringar i dagens regelverk.
Energimyndighetens bedomning om behov av forandrad lagstiftning redovisas i
kapitel 6. Kapitel 7 beskriver Energimyndighetens forslag till fortsatta
utredningsinsatser och ovriga bedomningar. Kapitel 8 sammanstaller dagens mal
och regelverk och i kapitel 9 och 10 beskrivs panntyper, statistik, databaser och
verktyg som finns i omradet samt tekniska system for smaskalig forbranning av
fasta biobranslen. Bilaga 1 beskriver behov av indata for SIMAIRved modellen
och i bilaga 2 har resultat fran en del forskningsrapporter samlats.

2.7

Rapporter som tagits fram inom uppdraget

KanEnergi Sweden AB. Undersokning om smaskalig forbranning av fasta
branslen i Sveriges kommuner 2010, telefonintervjuer. Dnr 17-2010-2182.

9 Dnr 30-10-6746.
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Froberg & Lundholm Advokatbyra. Juridisk oversyn av lagstiftning och praxis
vad galler smaskalig forbranning av fasta branslen. Dnr. 17-2010-3585.
Froberg & Lundholm Advokatbyra. Promemoria. Installation av
fastbranslepannor - forslag till andring av Boverkets byggregler och overvaganden
kring genomforandet av artikel 14.3 i direktiv 2009/28/EG. Dnr. 17-2010-3585.

2.8

Tidigare utredningar

Det har inom omradet for smaskalig forbranning av fasta branslen gjorts flera
tidigare utredningar, bade av Energimyndigheten och av Naturvardsverket. Nedan
presenteras sammanfattningar av nagra av dem och vilka forslag till atgarder som
lamnats.
2.8.1

Smaskalig vedeldning - Energimyndighetens analys och forslag
till atgarder

Energimyndigheten foreslog i sin rapport Smaskalig vedeldning Energimyndighetens analys och forslag till atgarder10, en andring i 40 § miljooch halsoskyddsforordningen. Forslaget skulle innebara ett tillagg som skulle ge
kommuner juridisk mojlighet att stalla utslappskrav eller motsvarande om det
foreligger olagenheter till foljd av smaskalig fastbransleanvandning, dar krav pa
utbyte av icke miljogodkanda pannor utgjorde en mojlig tillampning. Enligt
forslaget kan foreskrifterna utformas sa att det kravs ackumulatortank eller annan
utrustning som resulterar i motsvarande utslappsminskning. Vidare ska kommuner
enligt forslaget kunna infora restriktioner mot att elda ved i sa kallade
kombipannor11 under ogynnsamma metrologiska forhallanden12.
Energimyndigheten har i rapporten analyserat ett av de forslag till atgarder som
lamnades efter att forskningsprogrammet Biobransle-Halsa-Miljo, BHM,
avslutades 2003. Det forslag som analyserats var inforandet av en allman
tillstandsplikt som innebar att det ar forbjudet att slappa ut rokgaser fran pannor
som eldas med fasta biobranslen om pannan inte ar forsedd med en
ackumulatortank, eller att minsta forbranningsprestanda kan mojliggoras pa annat
satt.
Resultat fran studien visade att en allman tillstandsplikt med krav pa
ackumulatortank skulle leda till en minskad anvandning av ved till forman for
eldningsolja, pellets och elektricitet13. Nar det galler effekter pa miljon som det
nya forslaget forvantas ha, visar resultaten att det finns goda mojligheter till
10 Energimyndigheten 2003.
11 En kombipanna ar en panna dar olika branslen och el kan kombineras.
12 Ogynnsamma metrologiska forhallanden intraffar exempelvis under kalla vinterdagar med svaga
vindar och kraftig markinversion. Forhallandena forstarks pa grund av topografin. Omblandningen
ar da svag samtidigt som emissionerna fran olika aktiviteter som smaskalig uppvarmning,
vagtrafik (kallstarter) och arbetsmaskiner kan vara hoga.
13 Detta beror pa aktuell kostnadsbilden for de olika uppvarmningsalternativen och senare studier,
exempelvis Energimyndighetens langsiktsprognos 2008, visar pa att olja for uppvarmning ar pa
god vag att fasas ut.
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minskade utslapp vid inforande av en tillstandsplikt. Utslapp av VOC och
partiklar vantas minska med storleksordningen 45 procent jamfort med ett
’’business as ususaV’-scenario i tatorter och med 90 procent om atgarder vidtas i
hela landet. Energimyndigheten gjorde bedomningen att inforande av en
tillstandsplikt inte ar mojligt pa grund av det okade behov av resurser i kommuner
detta skulle innebara, varfor de ovan namnda forslaget om tillagg i miljo- och
halsoskyddsforordningen istallet forordades.
2.8.2

Naturvardsverket, Frisk luft. Underlagsrapport till fordjupad
utvardering av miljbmalsarbetet, rapport 5765

Vart tjarde ar gors en utvardering av miljbmalsarbetet vars syfte ar att klargora
om de uppsatta malen ar mojliga att na samt ga igenom eventuella atgardsbehov.
2007 gjordes en fordjupad utvardering av miljbmalsarbetet av Naturvardsverket,
dar bland annat miljbkvalitetsmalet Frisk luft (se avsnitt 8.1.1) utvarderas.
Vedeldning anges, i kombination med trafiken, vara en av orsakerna for att
delmalen for bens(a)pyren och partiklar ar svara att na. Naturvardsverkets
bedomning ar att det kommer bli mycket svart att na milj bkvalitetsmalet for Frisk
luft. Speciellt ar delmalet for bens(a)pyren beroende av att atgarder mot utslapp
fran vedeldning vidtas. Partikelutslapp fran vedeldning domineras av utslapp fran
vedpannor som inte uppfyller utslappskraven i Boverkets byggregler. Enligt
regionala bedbmningar av lansstyrelser behovs styrmedel och atgarder for att byta
ut garni a pannor och installera ackumul atortankar i ft era lan for att malet ska nas.
For att na minskade utslapp fran smaskalig vedeldning foreslar Naturvardsverket i
underlagsrapporten for Frisk luft att ett miljoklassningssystem for
eldningsutrustning utformas. Eldningsutrustning ska enligt forslaget delas in i tre
klasser som sedan ligger till grund for en differentierad miljoavgift som ska styra
bort fran utrustning med hoga utslapp till fbrman for utrustning med battre
miljoprestanda. Exempel pa hur ett sadant system kan utformas visas i Tabell 1.
Tabell 1: Exempel pa miljoklassningssystem och differentierad miljoavgift enligt
Naturvardsverkets fdrslag till atgarder for minskade utslapp fran smaskalig vedeldning.
(Underlagsrapport 5765)
Utrustning

Miljoklass

Icke BBR
BBR baskrav
BBR
miljoklass 1

3
2
1

Pellets
Lokaleldstader

1
3

Exempel pa
tekniska krav

Sjalvdrag
Flaktstyrd
forbranning,
ackumulatortank
storre an 1 m3
(kan anpassas
efter behov)

Exempel
pa
kravnivaer
[pg/MJ]
OGC
Oklass
66
31

3
Oklass

16

■■
CO
Oklass
2190
440

63
Oklass

Stoft
Oklass
66
31

19
Oklass

Hog
Mellan
Avgiftsfri/bidrag

Avgiftsfri/bidrag
Hog

Rapporten innehaller en konsekvensanalys av de forslag till atgarder som lamnas
och storst utslappsminskning per atgardskrona erhalls da gamla vedpannor i
naturlig takt byts ut mot pannor med hogre utslappskrav an de som stalls i BBR.
Dock anses det att det finns en stor forbattringspotential om man kan astadkomma
battre eldningsbeteende eller om man genom ekonomisk styrning kan oka
utbytestakten av aldre anlaggningar eftersom den naturliga utbytestakten ar lag.
Naturvardsverket har forutom underlagsrapporten till den senaste fordjupade
utvarderingen aven redovisat regeringsuppdraget ”Smaskalig vedeldning”, rapport
4912, 1998, ”Atgarder for att minska utslapp fran smaskalig vedeldning”, rapport
4687, 1996 och ”Utslapp fran smaskalig vedeldning”, rapport 4270, 1993.
2.8.3

Styrmedel for minskad miljopaverkan

”Styrmedel for minskad miljopaverkan”14 utgor ett av underlagen till rapporten
”Energi som miljomal”15, vilket ar resultatet av ett av Energimyndighetens
uppdrag rorande miljomalsarbete i regleringsbrevet for 2006. For att finna
effektiva styrmedel kravs kannedom kring problemet. Da exempelvis matningar
av bens(a)pyren ar otillrackliga kan det vara svart att avgora behovet av atgarder.
En av slutsatserna i rapporten ar att luftkvalitetsproblem fran smaskalig
vedeldning bor overvakas och foljas upp innan ytterligare atgarder vidtas.
Energimyndigheten vill i rapporten ”Styrmedel for minskad miljopaverkan” lyfta
atgarder som framst syftar till att forbattra vedeldning snarare an att minska den.
Det foreslas att Energimyndigheten i samarbete med Naturvardsverket och SMHI
ska vidareutveckla simuleringsverktyget SIMAIRved och ett viktigt steg som
identifieras ar utvecklingen av ett sotdataregister. Energimyndigheten har inom
projektet Biobransle-Halsa-Miljo (BHM), som avslutades 2003 lagt ut ett uppdrag
for att fa forslag pa hur ett sadant register skulle kunna tankas se ut. Vidare lyfts
att man genom att lata all installation av pannor omfattas av anmalningsplikt till
kommunen kan skynda pa utfasningen av aldre anlaggningar och att en
subvention for installation av miljogodkand panna eller ackumulatortank kan vara
en mojlig atgard for att minska utslapp inom vissa omraden. Forslaget som
lamnades 2003 (se avsnitt 2.8.1) om ett tillagg i forordningen om miljofarlig
verksamhet och halsoskydd forordas ocksa i rapporten fran 2007.

14 Energimyndigheten 2007b.
15 Energimyndigheten 2007a.
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3

En oversyn over hur kommuner
hanterar fragan idag

For att fa en oversyn over hur kommuner hanterar problem som orsakas av
smaskalig forbranning bar en telefonintervjustudie16 genomforts med utvalda
kommuner. En liknande undersokning17 bland kommuner gjordes 2007 och for att
kunna jamfora de bada studierna bar samma kommuner ingatt i urvalsgruppen och
huvudsakligen samma fragor bar stallts.

3.1

Sammanfattning av kommunstudie 2010

83 av 89 tillfragade kommuner bar svarat pa fragor som beror bland annat
information kring antal pannor och i vilken utstrackning smaskalig forbranning
med fasta biobranslen anvands som uppvarmningsform inom kommunema.
Fragor bar aven stallts kring huruvida kommunema anser sig ha mandat att
ingripa i enskilda fall dar olagenheter uppstatt.
Majoriteten av respondentema anger att smaskalig forbranning av fasta branslen
ar en vanlig uppvarmningsform i kommunen och vanligast ar det i Norrlands
inland. Vi dare ar smaskalig forbranning som uppvarmningsform mer vanligt pa
landsbygden an i tatorter.
I drygt halften av kommunema Finns det kunskap om vilka olika panntyper som
Finns inom kommunen. Samtidigt bar kommunema mindre kunskap om antal
pannor av olika typer, vars svarsfordelning visas Figur 1. Lagst kunskap bar man i
Norrlands inland.

■ NC i

■ Jd

Alla

Gotland Svec land HoiTland Norrland
kost

inland

Figur 1: Fiirdelning av svaren pa fragan "Finns det kunskap om antal pannor av olika
typer?"

14 procent av kommunema bar svarat att miljokvalitetsnormema for Frisk luft
overskrids och trafiken anges vara den framsta orsaken. Geografiskt lage anges
16 KanEnergi AB 2010.
17 A, Olofsdotter 2007.
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ocksa vara en starkt bidragande orsak. Endast 4 procent anser att vedeldning ar
orsak till samre matvarden av luftkvaliteten. Drygt en tredjedel anger att det Finns
vissa omraden inom kommunen som bar mer problem med dalig luftkvalitet an
andra, men det ar svart att uppskatta bur stor andel av den geografiska ytan av
kommunen dessa omraden utgor. Uppskattningsvis ar det farre an 30 procent av
befolkningen som paverkas av dessa problemomraden.
Studien visar att de fiesta kommuner vaije ar far in klagomal pa grund av
vedeldning, vilket framkommer av Figur 2. Bland kommentarema anger omkring
30 procent att det ror sig om nagra enstaka fall per ar. 4 procent anger att de far 10
- 20 klagomal per ar. I 81 procent av kommunema bar klagomalen lett till
ingripande i nagot arende.

iuu%
80% --60%

AIL

Gufcilynd Svsikind Nurr lurid Nurrlund
kust
inland

Figur 2: Fordelning av svaren pa "Kommer klagomal fran grannar?" I Norrlands inland ar
det minst vanligt att kommuner far in klagomal fran grannar.

86 procent av kommunema anser att de bar tillrackliga mandat att stalla krav pa
de som eldar, vilket framgar av Figur 3. Miljobalken ar huvudsakligen det
juridiska stod man anvant sig av vid ingripande. Ur kommentarema framkom att
information via brev eller besok i manga fall ar en tillracklig atgard. Av de som
inte anser att de bar tillrackliga mandat for att ingripa, framgar det av
kommentarema att man onskar en central sammanstallning over regelverk och
vilka krav kommunema bar ratt att stalla pa de som eldar. Overskridande av
milj bkvalitetsnormer bar inte i nagon kommun utgjort nagot skal for ingripande.
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Figur 3: Fordelning av svaren pa "Anser ni att ni har tillrackliga mandat att stalla krav
idag?"

Information om gott eldningsbeteende ar nagot som de fiesta kommuner anger
som det forsta som gors for att fa en forbattring. Bade Naturvardsverkets broschyr
”Elda ratt”18 och eget framtaget informationsmaterial anvands. Informationen
innehaller till exempel rad om utrustning, rekommendation till ackumulatortank,
att el da med torr ved, att inte pyrelda och att tanka pa vindriktning. Fran
kommentarerna framgar det ocksa att diskussion med den som eldar i manga fall
loser problemet.

3.2

Jamforelse med kommunstudie 2007

Rapporten fran 2007 visar inte pa nagra storre skillnader fran studien 2010 i bur
kommuner hanterar fragan. Endast halften av de tillfragade i studien 2007 hade
svarat pa fragan om uppvarmningsalternativ, och av dem hade manga svart att fa
fram exakta uppgifter. Detta var inte ett problem vid undersokningen fran 2010,
vilket tyder pa att kommunerna har fatt en battre overblick over olika
uppvarmningsalternativ i kommunen.
2007 angav 20 procent av kommunerna att milj bkvalitetsnormerna overskreds och
aven har angavs trafiken vara den framsta orsaken.
Andel kommuner som angav att de har sarskilda problemomraden var Her i
studien fran 2007, dar 43 procent av respondenterna angav att kommunen har
sarskilda problemomraden till foljd av vedeldning. 2007 angav 60 procent att de
ansags sig ha tillrackliga mandat att ingripa vid problem kopplade till vedeldning,
jamfort med 86 procent fran studien 2010. Nar det galler ingripande i enskilda fall
skiljer sig inte de tva undersokningarna at namnvart. 35 procent av kommunerna
angav 2007 att de inte har ingripit i nagot arende, men det framgar inte om detta
beror pa att inga klagomal har inkommit eller om kommunerna inte anser sig ha
tillrackliga mandat. Bland svaren fran 2007 framkommer att nagon kommun har
erbjudit kurser i god eldningsteknik.

18 Naturvardsverket 2007b.
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3.3

Slutsatser fran kommunstudierna

Det finns flera slutsatser att dra fran kommunstudierna. Den viktigaste slutsatsen
fran studien fran 2010 ar att de fiesta kommuner anser sig ha mandat att ingripa
vid lokala problem med smaskalig forbranning. Utifran denna studie finns darmed
inte underlag for att skarpa lagstiftningen. Daremot framkommer det synpunkter
pa att det vore vardefullt med mer samlad information om hur lagstiftning kan
tolkas och anvandas.
Kommuner synes inte arbeta proaktivt med problem fran smaskalig forbranning
av fasta branslen, utan ingriper forst efter klagomal fran grannar. Studien fran
2010 visar att de flesta kommuner (78 procent) nagon gang har fatt klagomal. En
del kommuner anger att miljokvalitetsnormer overskrids, men anger ocksa att det
ar framst ar trafiken som orsakar overskridanden. Det avspeglas ocksa i de
atgardsprogram som finns pa plats i tio kommuner i Sverige19. Atgarderna i de
programmen ar endast riktade mot trafiken.
Samtidigt framkommer det att kontrollen av luftkvalitet i kommuner kanske inte
gors helt tillfredsstallande. En anledning kan vara att kontroll av luftkvalitet ar
resurskravande. I kapitel 7.2 lamnas forslag om att fortsatta utreda hur utokad
kartlaggning av luftkvalitet kan ske.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har framfort att tillsyn inom detta
omrade kan vara resurskravande. Vid klagomal sa maste miljoinspektorer sjalva
aka till platsen vid ett flertal tillfallen for att konstatera olagenhet, genom
exempelvis lukt eller att visuellt konstatera ofullstandig forbranning. SKL har
framfort att de vill se mojligheter for kommuner att infora totalt forbud, och inte
endast tillfalligt forbud, mot smaskalig forbranning i vissa tatbebyggda omraden
dar meteorologiska och geografiska forutsattningar innebar att olagenheter for
manniskors halsa kan uppsta.

19 Naturvardsverket 2010b.
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4

Juridisk oversyn av befintlig
lagstiftning och praxis

Det finns tva olika regelverk som ska tillampas av kommunala namnder i tillsynen
over byggnaders miljopaverkan, dels Plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) och
Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav pa byggnadsverk m.m. (BVL), dels
miljobalken (MB), bada med underliggande forfattningar och med viss samverkan
sinsemellan. Regelverket beskrivs mer utforligt i kapitel 8. Beskrivningen i detta
kapitel bygger pa studien utford av Froberg & Lundholm20.

4.1

Plan- och bygglagen

Fran den 2 maj 2011 galler den nya Plan- och bygglagen (2010:900). Den har i
princip samma innehall som den nuvarande, men har en andrad struktur. En annan
skillnad ar att BVL laggs in i PBL. Vissa bestammelser av relevans for omradet
ligger nu i PBL men kommer efter nya PBL:s ikrafttradande ligga i forordning.
Vissa begrepp av vikt kommer ocksa att forandras.
4.1.1

Plan- och byggforordningen

I 9 kap. 2 § plan- och bygglagen, nedan PBL, foreskrivs att en bygganmalan ska
goras till byggnadsnamnden i kommunen vid installation eller ”vasentlig andring”
av bland annat eldstader och rokkanaler. En motsvarighet till de angivna
bestammelserna i 9 kap. 2 § kommer att finnas i en ny plan- och
byggforordning21.
4.1.2

Boverkets byggregler

Boverkets byggregler, BBR, ar myndighetsforeskrifter om krav pa byggnader.
Bland dem finns foreskrifter som ror forbranningsanlaggningar. Enligt dessa ska
byggnader utformas sa att fororeningar som uppkommer till foljd av byggnaders
drift inte far negativa effekter pa halsa och hygien for manniskor som befinner sig
i byggnaden eller i byggnadens omgivning. Utslappen far inte heller medfora en
ogynnsam inverkan pa mark, vatten eller luft i byggnadens omgivning. (BFS
2006:12) Det finns aven mer detaljerade foreskrifter for olika specifika fragor,
som skorstenshojd, tillatna utslapp, etc.
Bygganmalan ar det system som avser kontrollen av de tekniska egenskapskraven
och forfarandet initieras genom byggherrens bygganmalan till kommunen. Med
andringarna i PBL-systemet, kommer bygganmalan att ersattas av en
anmalningsplikt enligt den nya plan- och byggforordningen, dar dessa
bestammelser kommer att ligga istallet for i lagen.

20 Froberg & Lundholm Advokatbyra 2010b.
21 Milj odepartementets promemoria 2010-08-19. M2010/3420
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Boverket har remitterat ett forslag till andringar i BBR som innebar att reglerna
for bland annat tillatna utslapp aven ska galla vid andring i byggnadsverk, En
diskussion om vad dessa forslag kan innebara for smaskalig forbranning av fasta
biobranslen aterfinns i kapitel 7.3.

4.2

Miljobalken (MB)

Miljobalkens syfte ar att framja hallbar utveckling. Beskrivningen i kapitlet om
miljobalken bygger till stor del pa en konsultrapport22 framtagen inom uppdraget.
4.2.1

Allmanna hansynsregler i 2 kap. MB

Enskilda fastighetsagare som i smaskalig omfattning eldar med fasta branslen
utgor verksamhetsutovare enligt miljobalken och ska som sadana efterleva de
allmanna hansynsreglerna i 2 kap. miljobalken. Det ankommer enligt 2 kap. 1 §
miljobalken pa den enskilde verksamhetsutovaren att visa for tillsynsmyndigheten
att eldningen med fasta branslen inte medfor effekter for manniskors halsa eller
miljon eller pa annat satt motverkar miljobalkens mal pa ett satt som inte kan
accepteras.
I 2 kap. 3 § foreskrivs den sa kallade forsiktighetsprincipen, som innebar att alla
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en atgard skall
utfora de skyddsatgarder, iaktta de begransningar och vidta de forsiktighetsmatt i
ovrigt som behovs for att forebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
atgarden medfor skada eller olagenhet for manniskors halsa eller miljon.
Enligt 2 kap. 7 § miljobalken, som ar en avvagningsregel, galler de ovan angivna
kraven i den utstrackning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedomning ska sarskild hansyn tas till nyttan av skyddsatgarder och andra
forsiktighetsmatt jamfort med kostnaderna for sadana atgarder.
4.2.2

9 kap. MB - Miljofarlig verksamhet

Av 9 kap. 1 § miljobalken framgar att med miljofarlig verksamhet avses bland
annat anvandning av mark, byggnader eller anlaggningar pa ett satt som kan
medfora olagenhet for manniskors halsa eller miljon genom utslapp eller genom
fororening av mark, luft, vattenomraden eller grundvatten. Aven smaskalig
vedeldning kan saledes utgora miljofarlig verksamhet.
Enligt 9 kap. 3 § avses med olagenhetfor manniskors halsa en storning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedomning kan paverka halsan menligt och som
inte ar ringa eller helt tillfallig. Av forarbetena till bestammelsen i 9 kap. 3 §
miljobalken framgar att man vid bedomningen av vad som ar att anse som en
olagenhet ska utga fran hur manniskor i allmanhet uppfattar en storning, dock att
hansyn ska tas till personer som ar nagot kansligare an normalt (proposition
1997/98:45 del 2 s.109). Smaskalig vedeldning kan i vissa fall generera en
olagenhet for manniskors halsa i den mening som avses i miljobalken.
22 Froberg & Lundholm 2010b.
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4.2.3

Miljo- och halsoskyddsforordningen

Enligt 40 § forordningen (1998:899) om miljofarlig verksamhet och halsoskydd
(FMH), som preciserar tillampningen av 9 kap. miljobalken, far kommunen, om
det behovs for att hindra att olagenheter for manniskors halsa uppkommer i
kommunen, meddela foreskrifter om tillfalligt forbud mot smaskalig eldning med
vissa fasta branslen inom sarskilt angivna omraden och om skotsel och tillsyn av
eldningsanordning for vissa fasta branslen.

4.3

Kommunens ansvar

Av forordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljobalken (tillsynsforordningen)
framgar att kommunen har tillsyn over sadan miljofarlig verksamhet enligt 9 kap.
miljobalken MB som inte kraver tillstand.
Enligt 26 kap. 1 § MB ska en tillsynsmyndighet pa eget initiativ eller efter
anmalan i nodvandig utstrackning kontrollera efterlevnaden av miljobalken samt
foreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stod av balken samt
vidta de atgarder som behovs for att astadkomma rattelse. Tillsynsmyndigheten
skall dessutom, genom radgivning, information och liknande verksamhet, skapa
forutsattningar for att balkens andamal skall kunna tillgodoses.
Vidare har Energimyndigheten under diskussioner med referensgrupp identifierat
vikten av samverkan inom kommuner. Detta for att undvika att en anlaggning som
beviljats bygglov i en namnd sedan bedoms som olagenhet av en annan, vilket
innebar en ekonomisk risk for enskilda hushall. Energimyndigheten har inte utrett
fragan vidare, men troligtvis ar detta inte vanligt forekommande.

4.4

Praxis - rattsfallsreferat fran Miljooverdomstolen

MOD 2003:78

Miljooverdomstolen (MOD) ansag att den omstandigheten att en person erhallit
statligt bidrag for att installera en eldstad, vars teknik ansetts uppfylla kraven i
Boverkets byggregler och darigenom godkants ur miljosynpunkt, inte forhindrade
att krav pa forsiktighetsmatt m.m. stalls i efterhand med stod av de allmanna
hansynsreglerna. Fastighetsagarens ansvar for att eldningen inte medfor skada
eller olagenhet for manniskors halsa eller miljon pa den specifika platsen kvarstar
oavsett att anlaggningen var godkand och beviljats statligt bidrag.
Miljooverdomstolen ansag dock att det vid en sadan provning i nagon man maste
beaktas att fastighetsagaren gjort en betydande ekonomisk investering och att
langtgaende restriktioner for anvandandet av ugnen skulle anses drabba
fastighetsagaren alltfor hart. Dock ansags, mot bakgrund av sambandet mellan
utslapp av kolvaten och temperaturen i en eldstad, att eldning borde ske med sa fa
uppstarter fran en kall ugn som mojligt. Tiden for varje eldningstillfalle bestamdes
darfor till atta timmar och eldning under sommaren tillats inte.
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MOD 2004:63

Miljo- bygg och halsoskyddsnamnden i en kommun, som beslutade att inte vidta
nagon atgard efter klagomal fran en granne, ansag att det i omradet periodvis var
valdigt dalig luftkvalitet men att det inte var mojligt att peka ut en enskild
fastighetsagare som vallande, sarskilt nar denne hade forlangt skorstensroret for
att forebygga att rok och sot skulle paverka grannfastigheten. Beslutet
overklagades.
Miljooverdomstolen anforde bland annat att de olagenheter som oftast patalas av
de som drabbas av olagenheter med vedeldning ar besvarande lukt och irritation i
luftvagarna. Med hansyn hartill ansag Miljooverdomstolen att utgangspunkten
borde vara att sa kallad smaskalig vedeldning i tatbebyggda omraden endast far
ske i mycket begransad omfattning. Mot bakgrund av att det i malet aktuella
bostadsomradet var sarskilt utsatt for dalig luft pa grund av vedeldning i ett flertal
bostader och ofta forekommande inversion, sarskilt vintertid, menade
Miljooverdomstolen att vedeldningen pa den aktuella fastigheten borde begransas
till vissa tider.
MOD 2005:9

Miljooverdomstolen upphavde miljodomstolens dom och faststallde miljo- och
halsoskyddsnamndens forelaggande om forbud att elda med vedpannan. Detta mot
bakgrund av att eldningen i den i malet aktuella vedpannan, som saknade
ackumulatortank och som inte uppfyllde Boverkets byggregler for nyinstallation
av vedpannor, sedan en langre tid hade foranlett klagomal fran narboende grannar
betraffande besvarande rok och lukt. Det ankommer pa den som utovar
verksamheten att kunna visa for tillsynsmyndigheten att den verksamhet som
bedrivs inte medfor effekter eller pa annat satt motverkar miljobalkens mal pa ett
satt som inte kunnat begransas eller medfor olagenheter for manniskors halsa eller
miljon i sadan grad att det inte kan accepteras. Bevisbordan for att kraven i 2 kap.
miljobalken efterlevs vilar alltsa pa den som utovar verksamheten. Mot bakgrund
av utredningen ansag Miljooverdomstolen att det fanns skal att anta att
vedeldningen kunde medfora olagenheter for de narboendes halsa. Domstolen
ansag det ocksa vara miljomassigt motiverat att forbjuda anvandningen av pannan
i dess utformning eftersom det fanns alternativ som inte var orimliga att
genomfora.
MOD 2007:2

Miljonamnden i en kommun beslutade att tills vidare forbjuda vedeldning i en
varmepanna (tillverkad 1974) som saknade ackumulatortank. Vedeldningen
upphorde och istallet installerades en pelletsbrannare i befintlig panna. Nya
klagomal inkom och efter flera inspektioner i omradet och besiktning av
varmeanlaggningen beslutade namnden att lamna klagomalen utan atgard. Efter
overklagande fran grannen beslutade lansstyrelsen att skorstenen pa bostadshuset
skulle hojas sa att den uppfyllde Boverkets rekommendation i BFS 2002:19 punkt
6:73 men eldningen forbjods inte.
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Aven Miljooverdomstolen avslog overklagandet med motiveringen att det av
utredningen i malet framgick att utslappen fran varmepannan med installerad
pelletsbrannare ligger inom de varden som rekommenderas enligt Boverkets
byggregler BFS 1995:17 samt att fastighetsagaren hade hojt skorstenen i enlighet
med vad lansstyrelsen foreskrivit.
MOD 2008:15

Efter klagomal fran narboende beslutade Miljo- och bygglovsnamnden i en
kommun om eldningsforbud med fast bransle i befintlig typgodkand vedpanna
som installerats 1995. Namnden hade gjort en proveldning av pannan som
forstarkt uppfattningen om att forbranningen var ofullstandig och att luktstorning
forekom i vindriktning fran pannan.
Miljooverdomstolen anforde att trots att den aktuella pannan var typgodkand och
av tillverkaren betraktad som felfri samt utrustad med ackumulatortankar och
elpatron maste den som anvander pannan se till att iaktta sadana forsiktighetsmatt
att olagenheter inte uppkommer i omgivningen. Eftersom flera narboende under
en langre tid hade klagat pa storningar orsakade av vedeldning fanns det
anledning att betrakta storningarna som besvarande och anse att de kunde antas
utgora risk for manniskors halsa eller miljon. Miljooverdomstolen ansag att detta
styrktes av det redovisade resultatet av tillsynsmyndighetens proveldning av
pannan och att namnden hade haft fog for sitt beslut att forbjuda vedeldning pa
fastigheten varfor fastighetsagarens overklagande avslogs.

4.5

Juridisk analys av rattspraxis

I den oversyn av domstolars och beslutsmyndigheters praxis som gjorts for denna
rapport23 har inte i nagot mal eller arende fragan om begransningar i detaljplaner
eller kommunala beslut om tillfalliga forbud enligt 40 § miljo- och
halsoskyddsforordningen varit uppe for provning i hogre instans, lansstyrelse eller
miljodomstol/miljooverdomstol. Samtliga av de refererade avgorandena har
initierats genom klagomal fran narboende, vilka har foranlett de kommunala
miljonamnderna eller motsvarande att utova tillsyn over vedeldningen pa de
aktuella fastigheterna, i form av tillsynsbesok och andra atgarder.
Tillsynsatgarderna har resulterat i forvaltningsbeslut om att antingen rikta
forelagganden mot fastighetsagarna om begransningar och forbud gallande
smaskalig forbranning av fasta branslen eller att avsta ytterligare atgarder. Ingen
fraga har vackts genom inventering eller i ovrigt pa kommunens eget initiativ. Det
forekommer inte heller avgoranden som i nagon storre omfattning hanvisar till
kommunala foreskrifter pa omradet.
Av de avgoranden som har redovisats i genomgangen gar det att utlasa att
smaskalig vedeldning betraktas som miljofarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 §
miljobalken om en olagenhet kan konstateras och denna inte ar helt tillfallig (9
kap. 3 § miljobalken). I flera fall verkar fragan om en olagenhet foreligger ha varit
23 Froberg & Lundholm Advokatbyra 2010b.
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svar att avgora ur bevissynpunkt. Bevissvarigheten har aven varit en invandning
bland de kommuner som deltagit i den intervjustudie som KanEnergi Sweden AB
utforde under aug/sept. 201024. I flera av avgorandena har de kommunala
namnderna inte ansett att aktuella olagenheter varit av sadan betydelse att
forelagganden om begransningar i vedeldningen kunnat anses motiverade utan
varit alltfor ingripande. I nastan lika manga fall har de overprovande
myndigheterna andrat de kommunala besluten och antingen aterforvisat arendena
till kommunen for fornyad handlaggning eller sjalva foreskrivit om restriktioner i
anvandningen av vedeldade pannor och kaminer.
Beviskraven gallande upplevd olagenhet stalls saledes relativt lagt av
tillsynsmyndigheterna, som skulle kunna forelagga om atgarder redan vid befarad
olagenhet till foljd av smaskalig forbranning. Detta sarskilt om det star klart att
pannan i fraga inte uppfyller miljomassiga krav, men aven vid nyinstallerade och
typgodkanda pannor om eldningen sker i tatbebyggd miljo. MOD har i flera mal
understrukit fastighetsagarens ansvar for att det inte uppstar olagenheter aven om
pannan ar godkand eller statliga bidrag erhallits for installationen. Det ansvaret
vilar pa tillsynsmyndigheten, i allmanhet kommunens.
I manga fall har hanvisats till Miljooverdomstolens avgoranden MOD 2004:63
och MOD 2003:78 dar Miljooverdomstolen slagit fast att utgangspunkten bor vara
att sa kallad smaskalig vedeldning i tatbebyggda omraden endast far ske i mycket
begransad omfattning. Detta aven i fall dar en panna eller kakelugn som
installerats varit typgodkand. Det kan utlasas att vedeldning pa fritidsfastigheter i
glesbygd inte medfor att vedeldning kan anses utgora en olagenhet i samma
utstrackning. Det ar avstandet till grannfastigheten som ar avgorande i fragan om
upplevd olagenhet och detta far bedomas fran fall till fall.
Nar det har kunnat konstateras att det foreligger olagenhet for narboende har
tillsynsmyndigheten att ta stallning till vilka forelagganden som skaligen kan
riktas mot den aktuella fastighetsagaren. I denna del har det vuxit fram en tydlig
praxis, framst nar det galler sa kallad ”trivseleldning”, dvs. nar vedeldningen inte
ar den uteslutande varmekallan pa en bostadsfastighet. I dessa fall ar det praxis att
tillsynsmyndigheten foreskriver att fastighetsagare endast far elda ett begransat
antal ganger i veckan under en begransad tid och med ett begransat antal
upptandningstillfallen, samt att denna vedeldning begransas i tiden sa att det rader
eldningsforbud under sommarmanaderna. Ett vanligt forekommande beslut ar att
eldning tillats tva ganger i veckan, fyra timmar per tillfalle med ett fatal
upptandningstillfallen under perioden 1 oktober till 30 april.
Andra forelagganden som har kommit att tillampas i stor utstrackning ar att
eldning inte far ske vid viss vindriktning eller vaderlek. Risken med sadana
forelagganden kan vara att de inte anses vara tillrackligt tydligt utformade sa att
adressaten kan efterfolja forelaggandet. Sa har till exempel varit fallet nar det i
forelagganden har foreskrivits hur roken ska se ut eller vid vilken vaderlek som
eldning inte far ske.
24 KanEnergi 2010.
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En annan vanlig begransning ar att det foreskrivs att endast torr och ren ved far
eldas. Aven i denna del kan ett forelaggande vara svart att efterfolja och aven
svart for tillsynsmyndigheten att kontrollera. I de fall dar vedeldning inte har skett
i miljogodkanda pannor har ett forelaggande om installation av sadan panna i flera
fall ansetts vara skaligt. Detta sarskilt om eldningen har varit den huvudsakliga
varmekallan pa fastigheten. Pannan ska i dessa fall vara miljogodkand och forsedd
med en ackumulatortank (se MOD 2005:9). I dessa avgoranden har hanvisats till
Boverkets byggregler och Sveriges provnings- och forskningsinstituts
rekommendationer.
I fraga om vedpannor som utgor huvudsaklig varmekalla stalls regelmassigt
kravet att de ska uppfylla BBR:s krav och ha ackumulatortank. Vid alltfor stora
olagenheter, maste vedeldningen ersattas med andra tillgangliga
uppvarmningsformer.
Manga kommuner verkar ha upprattat policyer kring vedeldning eller rad for
eldning inom kommunerna, En sadan policy ar inte tvingande, men kan utgora ett
styrdokument som anger hur fragorna ska hanteras av kommunen. Aven om sa
skulle kunna vara fallet i manga kommuner, ar arbetet inte mojligt att utlasa av
lansstyrelse- och domstolspraxis. I och med att policyer och liknande inte ar
tvingande ar det ocksa tveksamt om de far nagot genomslag annat an vid
bygglovsgivning och nyinstallation av vedeldade pannor eller kaminer.
Det forefaller alltsa som om det stora flertalet kommuner inte arbetar sarskilt
aktivt med fragor kring tillsyn over befintliga forbranningsanlaggningar och deras
miljopaverkan. Kommunala policyer och foreskrifter kan dock paverka aven
pagaende verksamhet om tillsynen utovas pa ett ambitiost satt.
Energimyndigheten bedomer att nagon form av informationsinsats ar lamplig for
att oka kunskapen hos kommuner om den praxis som utvecklats om regelverket
om smaskalig forbranning. Detta beskrivs mer utforligt i kapitel 6.
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5

Bedomning om utvecklingen av
uppvarmningen av smahus

Energimyndigheten gor i uppdraget for smaskalig forbranning av fasta
biobranslen bedomningen att den naturliga utbytestakten av "dalig" vedeldning ar
mycket langsam. Den totala anvandningen av biobranslen for uppvarmning av
smahus antas oka med 0,7 TWh25 under de kommande 20 aren och aven antal
lokaleldstader med lagre miljoprestanda forvantas oka. Darfor gors bedomningen
att utslappsproblematiken fran smaskalig forbranning inte kommer att forsvinna
utan att anstrangningar gors inom omradet. Energimyndigheten anser aven att
lokaleldstader26 kan vara en kalla till utslappsproblem, da det sker en vasentlig
okning av denna typ av eldningsutrustning. Vidare visar matningar fran Testlab27
att braskaminer har samre miljoprestanda an konventionella vedpannor som
uppfyller utslappskraven i Boverkets byggregler.

5.1

Underlag fran Energimyndigheten och MSB

Uppdraget for smaskalig forbranning av fasta biobranslen bor enligt
uppdragsbeskrivningen innehalla Energimyndighetens bedomning av i vilken
utstrackning "dalig" vedeldning kan forvantas ersattas med modernare system
sasom pellets eller varmepumpar. Med utgangspunkt fran bland annat Testlabs
matningar, vilka sammanfattas i avsnitt 10.2 och diskussion med Myndigheten for
samhallsskydd och beredskap, MSB, definieras ”dalig vedeldning” i forsta hand
som forbranning som sker i ej BBR-godkanda anlaggningar.28 Analysen har skett
under antagandet att ingen forandring av dagens regelverk inom omradet sker.
Underlag som anvants for analysen ar Energimyndighetens energistatistik for
smahus, Energimyndighetens langsiktprognos29 och statistik over antal pannor
fran MSB. I underlag over biobransleanvandning har statistik fram till ar 2008
kombinerats med resultat fran Energimyndighetens prognoser fram till ar 2030.
5.1.1

Energistatistik

Tva av Energimyndighetens statistikrapporter har anvants i bedomningen, dels
Energistatistik for smahus30 och dels Energistatistik for smahus, flerbostadshus

25 Preliminara siffror fran Energimyndighetens langsiktsprognos 2010 har anvants. Rapporten
planeras att tryckas i borjan av 2011.
26 I kategorin lokaleldstader ingar braskaminer, vedspisar, braskassetter, kakelugnar och oppna
spisar. P. Nord (MSB)
27 Se avsnitt 10.2.
28 Aven andra faktorer kan ge upphov till hoga utslapp vid eldning av biobranslen, exempelvis
eldningsbeteende. I denna bedomning fokuseras dock pa eldningsutrustning.
29 Preliminara siffror fran Energimyndighetens langsiktsprognos 2010 har anvants. Rapporten
vantas tryckas i borjan av 2011.
30 Energimyndigheten 2008a.
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och lokaler31. Urvalsgruppen omfattar permanentbodda smahus och fritidshus.
Under vissa ar ingick inte lantbruksfastigheter i urvalsgruppen, vilket innebar att
statistiken visar pa lagre anvandning av biobransle eftersom denna
fastighetskategori ar stora anvandare av biobransle. Statistiken tas fram genom att
en enkat skickas till urvalsgruppen.
5.1.2

Prognoser

Energimyndighetens langsiktsprognos tas fram vartannat ar dar framtidens
energisystem analyseras. For foreliggande bedomning av utvecklingen av aldre
vedpannor har preliminara resultat fran Langsiktsprognosen 201032 anvants. For
anvandning av ved, flis och span efter ar 2008 anvands Langsiktsprognosen som
underlag. For att kunna kombinera resultat fran langsiktsprognosen med statistik
fran publikationen Energistatistik for smahus, flerbostadshus och lokaler har
biobransleanvandningen i flerbostadshus och lokaler exkluderats ur
langsiktsprognosen.
Ett stort antal antaganden gors infor berakningen av framtida
biobransleanvandning i langsiktsprognosen. Dessa antaganden utgar till stor del
fran fattade energi- och miljopolitiska beslut. Bland annat gors antaganden om
branslepriser och skatter. For ytterligare information kring vilka antaganden som
gors se appendix A i Langsiktsprognosen fran 200833. Ingen av myndighetens
rapporter inkluderar biobransleanvandning i lagenheter da enkaten skickas till
fastighetsagarna i de fall flerbostadshus ingar i urvalsgruppen.
5.1.3

MSB:s register

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap sammanstaller information fran
olika raddningstjanstkommuner34, som ett verktyg for att folja upp Lagen om
skydd mot olyckor (2003:778). I deras register ingar forbranningsanlaggningar
upp till 60 kWh.35

5.2

Biobransle for uppvarmning forvantas oka

I Figur 4 visas den totala biobransleanvandningen for uppvarmning av smahus
mellan aren 2001 och 2008.36 I kombination till detta visas langsiktsprognosens
bedomning over biobransleanvandningen for uppvarmning av smahus fram till ar
20 3 0.37 I langsiktsprognosens statistik ingar all biobransleanvandning, det vill
saga de hushall som helt varms med biobranslen liksom de som anvander
biobransle i kombination med andra uppvarmningsalternativ sa som el, fjarrvarme
31 Energimyndigheten 2008b.
32 Rapporten forvantas att fardigstallas i borjan av 2011.
33 Energimyndigheten 2009.
34 Raddningstjanstkommunerna foljer i stort sett de vanliga kommunerna, men viss gruppering
finns och ar framst tankt att anvandas vid analyser och redovisning.
35 P. Nord (MSB).
36 Energimyndigheten 2008b.
37 Preliminara siffror fran Energimyndighetens langsiktsprognos 2010 har anvants. Rapporten
vantas tryckas i borjan av 2011.
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och olja. Darfor ar dessa siffror ar betydligt hogre an de som visas i Figur 5 som
endast visar anvandning av biobransle i hushall som enbart varms med biobransle.

Figur 4: Langsiktsprognos over anvandning av ved, flis och span for uppvarmning i sniahus.
(Energimyndigheten 2008b; Energimyndighetens langsiktsprognos 2010.)

Figur 5 visar anvandning av olika biobranslen for uppvarmning i smahus som
enbart anvander biobransle for uppvarmning och lantbruksfastigheter firan ar 2000
till och med 20 0 8 38. Den total a anvandningen av biobranslen i hushall som enbart
varms med biobransle bar under perioden 2003 till 2008 okat med omkring 3
TWh, dar den storsta okningen ar ved. De streckade linjerna i figuren indikerar
resultaten firan Energimyndighetens Langsiktsprognosen firan 201039.

38 Statistiken ar sammanstalld av SCB mellan aren 2000 - 2006 och av Energimyndigheten 2007 2008.
39 Preliminara siffror fran Energimyndighetens langsiktsprognos 2010 bar anvants. Rapporten
vantas tryckas i bdrjan av 2011.
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Figur 5: Energi fran biobranslen for uppvarmning av smahus inklusive lantbruksfastigheter.
I statistiken fran aren 2000,2001, och 2004 ingar inte lantbruksfastigheter som till stor del
anvander biobranslen som uppvarmningsalternativ, darav de avvikande datapunktema for
dessa ar. (Energimyndigheten 2008a, Energimyndigheten 2010)

Enligt Energimyndighetens langsiktsprognos bedoms okningen av
vedanvandningen avstanna och anvandningen av ved ar 2030 forvantas vara nagot
lagre an 2010, omkring 5 TWh. Aven den forvantade anvandningen av pellets
forvantas stabilisera omkring 3 TWh, med endast en okning pa 0,6 TWh mellan
2010 och 2030. Anvandningen biobransle i kombination med el40 bedoms enligt
langsiktprognosen att oka nagot, fran 4,3 TWh ar 2008 till 5,1 TWh ar 2030.
Figur 6 visar den historiska utvecklingen av pannbestandet enligt MSB:s register.
Under aren 1998 och 2009 har den storsta forandringen skett inom lokaleldstader
som omfattar bland annat kaminer, kakelugnar, braskaminer och kakelugnar, med
en okning pa drygt 60 000 anlaggningar om aret de senaste tre aren. Villapannor,
ej BBR-godkanda utgor konventionella fastbranslepannor utan keramisk
inneslutning, dar de i manga fall be star av oljepannor i vilka man overgatt till att
elda pellets eller ved. Villapannor, BBR-godkanda ar pannor av nyare modell,
som har en keramisk inneslutning och som var godkanda enligt radande
byggregler det ar bostaden uppfordes.41

Bade direktverkande och vattenburen el ingar, dar anvandningen av el i vattenbuma system
utgor strax over 50 procent.
41 MSB 2010.
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Figur 6: Historisk utx cckling av svenska pannbestand. (MSB) Avsaknaden av datapunkter
2004 - 2007 berm pa att MSB tog over statistiken 2003, da Lagen om skydd mot olyckor
tradde i kraft. Darefter bar registret utvecklats och pannor bar tidigare kategoriserats pa
annorlunda an i dagens register.

For att kunna analysera utvecklingen av framtida utslapp maste antagande om
utvecklingen av pannbestandet goras, liksom en uppskattning i vilken typ av
anlaggning de olika biobranslena eldas. I derma analys gors antagandet att antalet
lokaleldstader kommer forsatta oka, men i nagot lagre takt och att antalet modema
ved- och pelletspannor kommer att oka, liksom installationen av
ackumulatortankar. Det antas aven, utifran langsiktsprognosens fordelning mellan
ved och pelletsanvandning, att det kommer ske en overgang fran ved till pellets
for primar uppvarmning.

5.3

Slutsatser

Utifran statistik over anvandningen av biobransle och utvecklingen av
pannbestandet gors bedomningen att det sker en omfordelning av i vilken typ av
anlaggning eldningen sker. Enligt Figur 4 kommer den total a anvandningen av
biobranslen att oka med 0,7 TWh fran 2010 till 2030, samtidigt som
vedanvandningen vantas ga ner under samma period.
Vi dare gor Energimyndigheten bedomningen att aven lokaleldstader kan vara en
kail a till utslappsproblematiken fran biobransleeldning. Detta pa grund av att
denna kategori i dagslaget ar valdigt manga till antalet och ar den grupp av
forbranningsanlaggningar som okar mest. Bedomningen grundar sig aven pa
resultaten fran Testlabs matningar dar det visade sig att braskaminer bar hogre
utslapp an ved- och pelletspannor. Det bor dock poangteras att det inom denna
kategori rader stor osakerhet vad galler utnyttjandegrad och vedanvandning. Det
ar aven en stor spridning pa utslappen fran denna typ av utrustning.
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Darfor dras i denna rapport slutsatserna att utslapp till omgivningen pa grund av
"dalig" vedeldning kommer att minska utan forandring i dagens regelverk, men att
utfasningen av ej BBR-godkanda anlaggningar gar mycket langsamt. Detta i
kombination med utvecklingen av antal lokaleldstader gor att utslappen fran
smaskalig forbranning kommer att kvarsta om inte fler anstrangningar gors inom
omradet.

5.4

Resultat fran tidigare utredningar

Liknande analyser har gjorts i tidigare utredningar, bland annat i
Naturvardsverkets underlagsrapport till uppfoljning av miljomalsarbetet Dar gors
bedomningen att mangden biobransle for uppvarmning kommer att oka samtidigt
som den naturliga utbytestakten av pannor som inte uppfyller dagens BBR-regler
ar for langsam for att miljomalet om Frisk luft ska nas. Utslappen av bens(a)pyren
vantas minska med 6,3 procent mellan 2004 och 2020 vid oforandrat regelverk.
Naturvardsverket gor ocksa bedomningen att den naturliga utbytestakten av aldre
pannor gar langsamt.42
Energimyndigheten bedomer i rapporten ”Styrmedel for minskad miljopaverkan”
att utslapp fran smaskalig vedeldning kommer minska aven utan att sarskilda
atgarder vidtas. Dock anses det att det ar svart att avgora vilken effekt dessa
minskningar kommer ha pa luftkvaliteten och analysen ar inte heller kopplad till
de mal som finns for luftkvaliteten.43
Inom samarbetet med SMED (se avsnitt 9.2) har en studie over framtidsscenarier
for emissioner fran smaskalig varmeproduktion gjorts pa uppdrag av
Energimyndigheten. I denna jamfors dagens utslappsstatistik med olika scenarier,
varav ett ar ett sa kallat nollalternativ vilket representerar en utveckling under
oforandrat regelverk. Resultatet fran denna studie visar att minskningen av utslapp
fran smaskalig varmeproduktion endast ar marginell under de kommande 15 aren.
Exempelvis vantas utslappen av bens(a)pyren minska med omkring 10 % vilket
inte ar tillrackligt for att na delmalet pa 0,3 ng/m3 for Frisk luft i de kommuner dar
delmalet overskrids.44

42 Naturvardsverket 2007a.
43 Energimyndigheten 2007.
44 Paulrud et al 2007.
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6

Forslag till atgarder

Huvudsyftet med detta uppdrag ar att utreda om det finns behov av att lata
kommuner fa utokade befogenheter att ingripa i de fall enskilda anlaggningar for
lokal uppvarmning skapar olagenheter i den narmaste omgivningen som hoga
utslapp av halsofarliga utslapp.

6.1

Kommuner har tillrackliga befogenheter men mer
information kravs

Energimyndigheten har latit en advokatbyra ga igenom dagens regelverk inom
omradet, relevanta domslut och argument bakom domsluten45. De fann att det
med stod av de allmanna hansynsreglerna i miljobalken har utvecklats en
rattspraxis som ger kommuner langtgaende mojligheter att ingripa vid lokala
problem. Toleransnivan for vad som betraktas som en olagenhet for manniskors
halsa har av miljodomstol och Miljooverdomstol satts lagt. En utgangspunkt ar
exempelvis att smaskalig vedeldning i tatbebyggda omraden endast bor fa ske i
mycket begransad omfattning. Dock gors alltid sedan en avvagning mot rimliga
kostnader for atgarder. Advokatbyrans rapport har sammanfattas i kapitel 4.
Energimyndigheten har i de tidigare utredningarna fran 200346 och 200747
foreslagit ett tillagg till 40 § forordningen (1998:899) om miljofarlig verksamhet
och halsoskydd; att kommuner ska ha lagstadgad ratt att krava byte av panna till
BBR-godkand till foljd av olagenhet. Enligt den nu foreliggande rapporten, dar
domar inom omradet analyseras, sa har kommuner redan denna mojlighet genom
den praxis som utvecklats betraffande tillampningen av de allmanna
hansynsreglerna i 2 kap. miljobalken. Den praxis som har utvecklats galler
enskilda fall dar grannar har klagat. Energimyndighetens bedomning ar dock att
kommuner kan agera aven utan att grannar har klagat, se kapitel 4.3. Lagstiftning
och praxis inriktar sig dock pa enskilda verksamhetsutovare. Energimyndigheten
gor bedomningen att det tidigare forslaget om tillagg i 40 § forordningen
(1998:899) inte langre ar nodvandigt for att stalla denna typ av krav. Det ar dock
viktigt att papeka att kommunens agerande maste inrikta sig pa enskilda fall da de
allmanna hansynsreglerna galler verksamhetsutovare, i detta fall fastighetsagare
som eldar i smaskaliga forbranningsanlaggningar.
Kunskapen att kommuner har langtgaende mojligheter att stalla krav enligt den
praxis som utvecklats synes inte helt ha spridits bland kommunerna. I
genomgangen av olika domslut finns flera exempel pa att kommunernas
miljonamnder lamnar klagomal utan atgarder, medan miljodomstol och
Miljooverdomstol istallet bifaller klagomal och kraver atgarder. I den
45 Froberg & Lundholm Advokatbyra 2010b.
46 Energimyndigheten 2003.
47 Energimyndigheten 2007.
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telefonintervjustudie som utforts om hur kommuner ser pa situationen, som
sammanfattas i kapitel 3, sager de flesta kommuner att de har tillrackligt mandat
att ingripa, men onskemal uttrycks om mer samlad information over dagens
regelverk, hur den kan tolkas och vilka befogenheter kommunerna har inom
omradet.
Det framkommer ocksa av bada konsultutredningarna att kommunerna framst
synes agera utifran klagomal fran grannar. I proposition 2009/10:155 bedomer
regeringen att atgarder inom vedeldning kravs for att na delmalen om partiklar
och bens(a)pyren inom Frisk luft. I kombination med den bedomning som gors i
kapitel 5, att utfasning av ej BBR-godkanda anlaggningar gar langsamt, ar en
slutsats att problemen med utslapp fran smaskalig forbranning fran fasta
biobranslen maste/bor fa hogre prioritet for att miljokvalitetsmalet Frisk luft ska
nas.
Regeringens bedomer i proposition 2009/10:155 att det ar mest intressant att
atgarda enskilda problem med smaskalig forbranning istallet for att stalla
generella krav pa befintliga anlaggningar. Detta framst da okade kostnader for
smaskalig forbranning skulle kunna oka elanvandning och oljeanvandning, och att
de storsta problemen kan knytas till enskilda aldre pannor utan ackumulatortank
eller till felaktig eldning. Energimyndigheten vill peka pa att geografiska och
meteorologiska forhallanden ocksa spelar stor roll for om eldningen ger upphov
till problem.
Energimyndigheten vill dock poangtera att detta val innebar att kommunerna far
ett stort ansvar for att atgarda problem och att bidra till uppfyllande av
miljokvalitetsmalet Frisk luft. Det ar kommunernas agerande som kommer att
avgora hur smaskalig forbranning kommer att paverka Frisk luftmalet. Det ar
viktigt att kommunerna far stod for att kunna utfora denna uppgift pa ett effektivt
satt.

6.2

Energimyndighetens forslag

Energimyndigheten bedomer, som framgatt ovan, att kommunerna har tillrackliga
befogenheter i lagstiftningen for att ingripa vid enskilda problem med smaskalig
forbranning. Daremot finns det ett behov att ge kommunerna mer information om
hur lagstiftningen kan tolkas och anvandas och om den praxis som utvecklats
genom domslut i Miljooverdomstolen. Vidare kan det vara aktuellt med en
informationsinsats riktad till hushall for att oka kunskapen om saval tekniska
system som vikten av ett gott eldningsbeteende. Kommunernas energi- och
klimatradgivare kan vara en tankbar kanal for denna informationsinsats.
I kapitel 7.2 lamnas ett forslag att fortsatta utreda hur utokad kartlaggning av
luftkvaliteten kan goras, vilket ar viktigt for att kunna gora uppfoljningar av
miljomalet Frisk luft. En utokad kartlaggning av luftkvaliteten skulle ocksa kunna
underlatta for kommuner att utova en effektiv tillsyn.
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Naturvardsverket har i ett yttrande48 till Energimyndigheten under arbetet med
foreliggande rapport lyft fram att det skulle vara vardefullt att se over 40 §
forordningen (1998:899) om miljofarlig verksamhet och halsoskydd (FMH) for att
for att mojliggora forbud mot forbranning i vissa tattbebyggda omraden. Idag far
kommunen, om det behovs, meddela foreskrifter om tillfalligt forbud mot
smaskalig vedeldning med vissa fasta branslen inom sarskilt angivna omraden.
Naturvardsverket anger ett forslag till andring av bestammelsen, som verket
framlagt i NV-rapport 4687: ”forsiktighetsmatt och begransningar av smaskalig
vedeldning inom omrade med detaljplan eller intill sadant omrade”. Ett annat
alternativ ar enligt Naturvardsverket att ta bort ”tillfalligt” i nuvarande
formulering. Naturvardsverket bedomer att detta skulle paverka kommunernas
mojligheter att agera mer proaktivt.
Energimyndigheten har inte foreslagit denna andring. Det beror framst pa att detta
skulle innebara en mer generell begransning av smaskalig forbranning, som inte
framst inriktas pa enskilda fall som ger upphov till lokala problem.
Energimyndigheten vill framst lyfta atgarder som syftar till att forbattra smaskalig
forbranning och mojliggora en snabbare utfasning av gamla pannor.
Anvandningen av biobransle bidrar till att uppfylla klimatmal, fornybartmal
och har betydelse for forsorjningstrygghet pa kommunal niva. Det underlag
(telefonintervjustudien med kommuner samt juriststudien) som tagits fram inom
uppdraget stodjer inte heller behovet av att skarpa skrivningen i 40 § FMH.
Bedomningen ar att ocksa att det ar svart att koppla sanktioner till FMH, vilket
gor den mindre verkningsfull. Om det skulle finnas onskemal att gora FMH till ett
starkare verktyg skulle det forsta steget vara att fortsatta utreda mojligheterna att
koppla sanktioner till FMH.

48 Dnr 30-10-6746.
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7

Forslag till fortsatta utredningar och
ovriga bedomningar

I kapitel 6 redogjorde Energimyndigheten for bedomningen att kommunerna har
tillrackliga befogenheter att ingripa vid lokala problem med utslapp fran
smaskaliga forbranningsanlaggningar och att det kan finnas behov av en
informationsinsats riktad till kommuner om lagstiftning och praxis. Att utreda
fragan om kommunernas mojligheter vad galler lagstiftningen i detta omrade ar
uppdragets framsta syfte. Inom uppdraget har Energimyndigheten kommit fram
till att aven andra atgarder ar intressanta att utreda vidare. Det beskrivs i detta
kapitel.

7.1

Skarpta krav pa installation av anlaggningar ar
onskvart

Det ar viktigt att installationer av smaskaliga forbranningsanlaggningar gors pa ett
korrekt satt. Exempel pa faktorer att titta pa ar att ackumulatortanken passar till
pannan, att rokgangarna ar ratt dimensionerade och att lufttillforseln till
forbranningen ar tillracklig. Forutom paverkan pa utslapp har en korrekt
installation betydelse for brandsakerheten.
Energimyndigheten bedomer att det kan finnas behov av att stalla krav pa hur
installationer genomfors. Ett uppdrag lades ut pa konsult i syfte att analysera vilka
mojligheter det finns att stalla krav pa hur installationer ska utforas, dar en viktig
del var att analysera om krav pa installationer kan stallas via artikel 14 i
fornybartdirektivet49. Enligt artikel 14 ska medlemsstaterna sakerstalla att
installatorer av smaskaliga anlaggningar for fornybar energi ar certifierade. Denna
artikel bedoms annu inte vara implementerad i svensk lagstiftning, och
Energimyndigheten forvantas fa i uppdrag av Naringsdepartementet att utreda hur
artikeln kan implementeras i svensk lagstiftning.
Konsultstudien50 gar oversiktligt igenom kraven i artikel 14. Studien ger ocksa
exempel pa certifieringskrav i Sverige:
•
•
•
•

Funktionskontroll av ventilationssystem (Plan- och bygglagen)
Kontroll av hissar (Plan- och bygglagen)
Lackagekontroll av koldmedier (Miljobalken)
Elinstallatorsforordningen (1990:806)

I studien dras slutsatsen att det ligger narmast till hands att titta pa den reglering
som idag finns i svensk ratt avseende installation och kontroll av
49 Direktiv 2009/28/EG.
50 Froberg & Lundholm Advokatbyra 2010a.
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ventilationssystem. Regler avseende krav pa installation och installatorer for
smaskaliga forbranningsanlaggningar skulle kunna genomforas i en forordning
motsvarande den som nu reglerar kontroll av ventilationssystem. For att det ska
vara mojligt kan det behovas ett sarskilt bemyndigande i Plan- och bygglagen for
att regeringen ska kunna meddela sadana foreskrifter. Med stod av bemyndigandet
skulle regeringen kunna meddela foreskrifter om vad som ska beaktas vid
installation av sma forbranningsanlaggningar.
Konsultstudien ska ses som en inledande analys, det kravs fortsatt
utredningsarbete for att finna en lamplig losning pa hur krav kan stallas pa
installation av sma forbranningsanlaggningar. Energimyndigheten avser att
fortsatta utreda fragan i samband med utredningen om hur artikel 14 i
fornybartdirektivet ska implementeras i svensk lagstiftning.

7.2

Utokad kartlaggning av luftkvaliteten

Kommunerna har ansvar for att overvaka och ha kontroll pa luftkvaliteten med
avseende pa miljokvalitetsnormerna i kommunen, detta beskrivs i kapitel 8.2.3.
Kontrollen kan ske bade genom matningar och genom berakningar.
I Energimyndighetens rapport fran 200751 foreslas att overvakning och
uppfoljning av luftkvalitetsproblem fran smaskalig forbranning bor utokas. Det
finns ett identifierat behov av okad kunskap om hur stort problemet ar. Idag synes
kommunerna framst agera pa klagomal fran grannar52. Det innebar att
kommunerna framst agerar reaktivt. Om det fanns mer kunskap om luftkvaliteten
skulle kommuner ha storre mojlighet att agera mer proaktivt.
Det framkommer aven att nagon form av pannregister ar en forutsattning for att
utoka overvakning och kontroll av luftkvaliteten. Naturvardsverket har ocksa
foreslagit upprattande av pannregister i den tidigare uppfoljningen av
miljomalen53 och att det skulle finansieras med en registeravgift.
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap, MSB, ansvarar for uppfoljning av
lagen om skydd mot olyckor, vilken tradde i kraft 1 januari 2004.54Som ett
verktyg i detta arbete samlar MSB varje ar in uppgifter om bland annat antal
eldstader fran raddningstjanstkommuner som i sin tur erhaller information fran
lokala sotare. Innan lagen om skydd mot olyckor tradde i kraft 2004
sammanstalldes delar av denna information i det sa kallade ”sotdataregistret”. Da
MSB:s register syftar till att folja upp brandsakerhet ar dess utformning inte
anpassat for att folja upp luftkvaliteten. I Naturvardsverkets forslag55 pa
utformning av registret, foreslogs information om bland annat emissionsfaktorer

51 Energimyndigheten 2007.
52 Det kan utlasas fran bada konsultrapporterna som tagits fram i uppdraget - Dnr 17-2010-2182
samt Dnr 17-2010-3585.
53 Naturvardsverket 2007b.
54 SFS 2003:778.
55 Naturvardsverket 2007b.
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pa pannor eller faktorer som paverkar utslappen mest, exempelvis
ackumulatortankens storlek eller hur lufttillforseln regleras.
Energimyndigheten bedomer att det register som MSB sammanstaller skulle
kunna utokas med uppgifter som kravs for att anvandas for kartlaggning av
luftkvalitet.
Uppgifter fran pannregistret skulle kunna anvandas i SIMAIRved, som beskrivs i
kapitel 9.4. SIMAIRved ar ett webb baserat modellverktyg som kan simulera
luftkvaliteten fran smaskalig vedeldning. Vid berakningarna anvands detaljerade
emissionsdata fran pannor och kaminer och spridningsmodeller.56
Utvecklingen av SIMAIRved har finansierats av Energimyndigheten57 och har
tagits fram inom myndighetens forskningsprogram Biobransle Halsa Miljo med
visst stod av Naturvardsverket. SMHI har lett arbetet. Tanken ar att SIMAIRved
ska kunna anvandas av kommuner och myndigheter. Det har inte gjorts i nagon
storre utstrackning hittills. SIMAIRved skulle kunna forenkla for kommuner att
overvaka sin luftkvalitet samt folja upp miljomal, da det kan vara billigare och
enklare an att utfora matningar.
Energimyndigheten foreslar att Naturvardsverket, MSB, SMHI och
Energimyndigheten gemensamt far i uppdrag att utreda hur en utokad
kartlaggning av luftkvaliteten kan genomforas. Fokus i utredningen bor vara hur
den information MSB sammanstaller kan utvecklas for att mojliggora att
uppgifterna kan anvandas for kartlaggning av luftkvalitet och uppfoljning av
miljomal, samt vad som kravs for att kommuner ska kunna borja anvanda
SIMAIRved for sin luftovervakning.

7.3

Bindande byggregler vid andring av byggnad ar
viktigt

Boverkets byggregler, BBR, galler vid nybyggnation och tillbyggnad. Vid
andringar finns Boverkets publikation Allmanna rad om andring av byggnad,
BAR. Energimyndigheten bedomer det som angelaget att Boverkets byggregler
(BBR) gallande utslapp till omgivningen alltid ska galla da en fastbranslepanna
installeras, forutom vid nybyggnation aven vid forandring av anlaggning. Idag
finns inte bindande byggregler vid andringsfallen vilket innebar att vid byte av
fastbranslepanna, kan en panna som inte uppfyller Boverkets byggregler
installeras.
I Boverkets foreskrifter, som finns beskrivna i kapitel 8.3.1, finns regler for
utslapp till omgivningen. Dar anges att utslappen inte far medfora en ogynnsam
inverkan pa mark, vatten eller luft i byggnadens omgivning. Fran byggnader med
fastbranslepannor finns regler pa hogsta tillatna utslapp av organiskt bundet kol.

56 SMHI 2010.
57 Projekt 21825-2.
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I BAR anges som ett allmant rad: ” Vid utbyte av panna eller andring till
fastbransleeldning bor samma krav och samma rekommenderade varden for
hogsta utslapp av vissa amnen i forbranningsgaser galla som vid nybyggnad, se
avsnitt 6:74 i BBR. Fastbransleeldning bor utforas mot ackumulator”. Rad ar inte
bindande utan anger hur nagon kan eller bor handla i en viss situation.
Bindande byggregler fran Boverket vid andringsfallen finns saledes inte annu.
Boverket arbetar dock for narvarande med att utarbeta forslag pa att BBR,
forutom vid nybyggnation mm., aven ska galla vid andring av byggnad. Detta
innebar att BBR i framtiden blir tillamplig aven pa andringar. I ett sadant fall kan
det tankas att BBR:s utslappskrav for nybyggnad aven skulle kunna galla da en
fastbransleeldningsanordning byts ut mot en ny, det beror pa om det i det enskilda
fallet ar rimligt att havda ”nybyggnadskrav” med hansyn till byggnadens
forutsattningar och andringens omfattning. Den avvagningen kravs i PBL.
Boverkets forslag ar ute pa remiss till den 31 januari 2011.
Boverkets malsattning vid utarbetandet av andringsreglerna har varit:
• att tydliggora att saval varsamhetskraven som de tekniska egenskapskraven
galler vid andring,
• att ge en ledning i hur man ska resonera for att faststalla kravnivan i
• den enskilda situationen,
• om mojligt faststalla miniminivaer i vissa situationer, och
• peka pa alternativa losningar i forhallande till nybyggnadssituationen.
7.3.1

Energimyndighetens bedomning

Energimyndigheten bedomer det som angelaget att bindande byggregler vid
andring av byggnad infors. Framsta anledningen att skarpa kraven vid byte av
smaskalig forbranningsanlaggning ar de langa livslangderna pa pannor. Den
statistik MSB har, som visas i kapitel 5, visar att utfasningen av ej BBR-godkanda
vedpannor gar langsamt. Energimyndigheten anser att detta kan vara ett satt att
snabba upp utfasningen av aldre anlaggningar som inte uppfyller BBR-krav och
darigenom bidra till att delmalet for Frisk luft uppnas. De andringar Boverket
foreslagit i BBR till foljd av den nya PBL ligger nara de losningar
Energimyndigheten overvagt att foresla i denna rapport. Myndigheten avstar
darfor fran att lagga fram ett eget forslag i den delen.

7.4

Det arbete som sker inom ramen for
Ekodesigndirektivet har hog prioritet

Anlaggningar for smaskalig forbranning har i allmanhet lang livslangd. Det
innebar att de krav som stalls pa nya anlaggningar idag kommer att ha betydelse
under lang tid framover. Det ar viktigt att stalla tillrackliga krav pa de nya
anlaggningar som tas i drift. De krav som finns idag ar de som stalls i Boverkets
byggregler.
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Inom ramen for Ekodesigndirektivet pagar arbete med att ta fram krav pa
smaskaliga forbranningsanlaggningar for fasta biobranslen. Det kan forvantas att
krav kommer att stallas pa bade emissioner och verkningsgrader pa pannor.
Energimyndigheten bedomer att det ar lampligt att detta arbete sker pa EU-niva
,att arbetet med Ekodesigndirektivet har hog prioritet och att arbetet bor strava
efter en hog ambitionsniva da detta kan fa stort genomslag for lang tid framover.
Energimyndigheten finansierar svenskt deltagande i arbetet att ta fram krav pa
smaskaliga forbranningsanlaggningar.
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8

Dagens mal och regelverk

I detta kapitel gors en genomgang av dels de miljokvalitetsmal som paverkas av
smaskalig forbranning av fasta biobranslen och dels av dagens regelverk som styr
omradet, framst Miljobalken och Plan- och bygglagen. En beskrivning av de EGdirektiv som paverkar omradet gors, samt det arbete som pagar pa FN-niva.

8.1

Miljokvalitetsmal

Sveriges miljoarbete utgar fran 16 miljokvalitetsmal inom olika omraden. I
enlighet med regeringens proposition Svenska miljbmal - for ett effektivare
miljoarbete (proposition 2009/10:155) kommer en forandring av miljdmalsarbetet
att ske, vilket innebar att Naturvardsverket kommer fa utokat ansvar for
samordning av myndighetemas58 uppfoljning av malen. Forandringen innebar att
alia existerande delmal kommer att ersattas med nya etappmal for varje
miljokvalitetsmal. Da denna process inte ar fardig annu sa redovisas nedan de
delmal som funnits tidigare for de berorda miljokvalitetsmal en.
Smaskalig forbranning av biobranslen paverkar framfor allt miljbmalet for Frisk
luft, dar smaskalig vedeldning lyfts som en av orsakerna till att malet bedoms som
svart att na. Aven malen BegrcinsadKlimatpdverkan, God bebyggd miljd och
Levande skogar paverkas i olika grad av smaskalig forbranning av fasta
biobranslen.
8.1.1

Frisk Luft

Definitionen av miljbmal et for Frisk luft ar att luften ska vara sa ren att
manniskors balsa samt vaxter, djur och kulturvarden inte skadas.
Varldshalsoorganisationen, WHO, bar tagit fram riktlinjer over vilka nivaer av
fororeningar som ar skadliga for manniskors balsa och det ar dessa som i stor
utstrackning ligger till grund for miljbmalets gransvarden.59 Riktvardena ar satta
med hansyn tagen till personer med overkanslighet och astma och aterges i Tabell
2.60
Tabell 2: Precisering av foreslagna gransvarden av luftfororeningar i miljomalet for Frisk
luft enligt Proposition 2009/10:155.

Fororening

Bensen
Bens(a)pyren
Butadien

Halt som inte bor
overskridas
(mikrogram/m3)

Medelvardestid

0,2

Ar

58 Ansvar for uppfoljning av miljokvalitetsmalen liar fordelats pa sju olika myndigheter.
59 WHO 2005.
611 Proposition 2009/10:155. Svenska miljomal - for ett effektivare miljoarbete.
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Halt som inte bor
overskridas
(mikrogram/m3)
10
30

Timme
Dygn

15
10
80

Ar
Ar
Timme

10 000
70

Timme som AOT40-varde61
sommarhalvaret (aprilSeptember)

Kvavedioxid

20

Attatimmars medelvarde
Ar

Svaveldioxid

60
5

Timme (98-percentil)
Ar

Fororening

Formaldehyd
Partiklar <10
mikrometer,
PM10
Sot
Marknara ozon

Medelvardestid

I Miljomalsradets uppfoljning av miljomalsarbetet fran 2010 gors bedomningen
att male! for Frisk luft ar mycket svart att na. Male! bar delmal for sex62 stycken
luftfororeningar dar vedeldning anges vara en del av, eller den framsta, orsaken
till att delmal en ar svara att na for partiklar och bens(a)pyren.63
Delmalet for halter av partiklar innebar att PMio ar 2010 ska underskrida
dygnsmedelvardet 35 pg/m3 och arsmedelvardet 20 pg/m3 luft. PM2,5 ska ar 2010
underskrida dygnsmedelvardet 20 pg/m3 luft och arsmedelvardet 12 pg/m3 luft64.
Delmal for bens(a)pyren innebar att arsmedelvardet i huvudsak ska underskrida
0,3 ng/ m3 luft ar 2015. Vedeldning anges vara den storsta kalian till utslapp av
bens(a)pyren och regeringens bedomning ar att delmal et ar mojligt att na om
atgarder vidtas mot utslapp fran smaskalig vedeldning.
Aven delmalen for kvavedioxid och marknara ozon bedoms mycket svara men dar
anges andra orsaker an vedeldning vara framsta orsaken65. Delmalen for
svaveldioxid och flyktiga organ!ska amnen har redan uppnatts och trender visar pa
en fortsatt positiv utveckling.

1 Accumulated exposure over a threshold.
62 Svaveldioxid, kvavedioxid, marknara ozon, flyktiga organiska amnen, partiklar och
bens(a)pyren.
63 Miljomalsradet 2010.
“ Ibid.
65 Vedeldning ar en kalla till utslapp av flyktiga kolvaten som i samband med solinstraining bidrar
till bildandet av marknara ozon. Naturvardsverket 2010c.
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8.1.2

God bebyggd miljo

En God bebyggd miljo innebar enligt miljokvalitetsmalet att stader, tatorter och
annan bebyggd miljo ska utgora en god och halsosam livsmiljo samtidigt som den
medverkar till en god regional och global miljo. Boverket ar ansvarig myndighet
och liksom miljomalet for Frisk luft har miljokvalitetsmalet for God bebyggd
miljo delats in i delmal66. Alla dessa delmal bedoms som mycket svara att na och
det ar endast delmalet for energianvandning i byggnader som visar pa en trend
som gar i ratt riktning. Det ar ocksa det enda av de sju delmalen som berors av
smaskalig forbranning67.
En okning av smaskalig forbranning av biobranslen som uppvarmningsform kan i
och med delmalet om energieffektivisering av bebyggelsen ha en positiv inverkan
pa miljokvalitetsmalet God bebyggd miljo. Enligt delmalet ska beroendet av
fossila branslen for energianvandning i bebyggelsesektorn vara brutet till ar 2020,
samtidigt som andelen fornybar energi okar kontinuerligt.68
8.1.3

Begransad klimatpaverkan

Enligt malets definition ska ”halten av vaxthusgaser i atmosfaren stabiliseras pa
en niva som innebar att manniskans paverkan pa klimatsystemet inte blir farlig.
Malet ska uppnas pa ett sadant satt och i en sadan takt att den biologiska
mangfalden bevaras, livsmedelsproduktionen sakerstalls och andra mal for hallbar
utveckling inte aventyras.”69 Regeringen gor bedomningen att miljomalet
Begransad klimatpaverkan ar mycket svart att na, mycket pa grund av sitt
internationella fokus.
Smaskalig forbranning av biobranslen omnamns inte explicit som en atgard till att
na malet, dar det istallet snarare fokuserar pa utveckling och kommersialisering av
energieffektiv, fornybar energiteknik. Men de fall dar den enskilda
fastighetsagaren overgar fran fossil uppvarmning till biobransle har det en positiv
inverkan pa vaxthusgasutslappen.
8.1.4

Levande skogar

Miljomalet Levande skogar innebar enligt regeringens proposition 2009/10:155
att "skogens och skogsmarkens varde for biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mangfalden bevaras samt kulturmiljovarden och
sociala varden varnas."

66 Sju delmal har definierats: planeringsunderlag, kulturhistoriskt vardefull bebyggelse, buller,
uttag av naturgrus, avfall, energieffektivisering av bebyggelsen och god inomhusmiljo.
67 Delmalet God inomhusmiljo faststaller att inomhusmiljon ska vara god och inte paverka halsan
negativt och att detta ska ske genom dokumenterat fungerande ventilation. Dock omnamns inte
smaskalig forbranning i nagon form i detta delmal.
68 Proposition 2009/10:155. Svenska miljomal - for ett effektivare miljoarbete.
69 Proposition 2009/10:155. Svenska miljomal - for ett effektivare miljoarbete.
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Miljomalsradet poangterar i sin senaste miljomalsuppfoljning vikten av att
avverkning av skog till foljd av ett okat behov av bioenergi sker pa ett hallbart satt
for att inte forsvara mojligheterna att na miljomalet Levande skogar.70

8.2

Miljobalken

Miljobalken tradde i kraft 1 januari 1999 da den ersatte 16 miljolagar och dess
syfte ar att framja hallbar utveckling. Beskrivningen i kapitlet om miljobalken
bygger till stor del pa en konsultrapport framtagen inom uppdraget71.
8.2.1

De allmanna hansynsreglerna

Enskilda fastighetsagare som i smaskalig omfattning eldar med fasta branslen
utgor verksamhetsutovare enligt miljobalken och ska som sadana efterleva de
allmanna hansynsreglerna i 2 kap. miljobalken. Det ankommer enligt 2 kap. 1 §
miljobalken pa den enskilde verksamhetsutovaren att visa for tillsynsmyndigheten
att eldningen med fasta branslen inte medfor effekter for manniskors halsa eller
miljon eller pa annat satt motverkar miljobalkens mal pa ett satt som inte kan
accepteras, det vill saga verksamhetsutovaren har bevisbordan for att miljobalkens
krav uppnas.
I 2 kap. 2 § miljobalken anges det sa kallade kunskapskravet, som innebar att alla
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en atgard ska skaffa
sig den kunskap som behovs med hansyn till verksamhetens eller atgardens art
och omfattning for att skydda manniskors halsa och miljon mot skada eller
olagenhet.
I 2 kap. 3 § foreskrivs den sa kallade forsiktighetsprincipen av vilken framgar att
alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en atgard skall
utfora de skyddsatgarder, iaktta de begransningar och vidta de forsiktighetsmatt i
ovrigt som behovs for att forebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
atgarden medfor skada eller olagenhet for manniskors halsa eller miljon. Av andra
stycket i samma bestammelse framgar att dessa forsiktighetsmatt skall vidtas sa
snart det finns skal att anta att en verksamhet eller atgard kan medfora skada eller
olagenhet for manniskors halsa eller miljon.
Enligt 2 kap. 7 § miljobalken, den sa kallade avvagningsregeln, galler de ovan
angivna kraven i den utstrackning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
Vid denna bedomning ska sarskild hansyn tas till nyttan av skyddsatgarder och
andra forsiktighetsmatt jamfort med kostnaderna for sadana atgarder. Av
bestammelsens andra stycke framgar att bindande miljokvalitetsnormer ”bryter
igenom” rimlighetsbedomningen i sa matto att oavsett utfallet av den sistnamnda
ska de krav stallas som behovs for att folja en bindande miljokvalitetsnorm. Om
det finns ett atgardsprogram som har faststallts for att folja normen, ska det vara
vagledande for bedomningen av behovet.

70 Miljomalsradet 2010.
71 Froberg & Lundholm 2010b.
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8.2.2

Miljofarlig verksamhet

Av 9 kap. 1 § miljobalken framgar att med miljofarlig verksamhet avses bland
annat anvandning av mark, byggnader eller anlaggningar pa ett satt som kan
medfora olagenhet for manniskors halsa eller miljon genom utslapp eller genom
fororening av mark, luft, vattenomraden eller grundvatten. Aven smaskalig
vedeldning kan saledes utgora miljofarlig verksamhet.
Enligt 9 kap. 3 § avses med olagenhetfor manniskors halsa en storning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedomning kan paverka halsan menligt och som
inte ar ringa eller helt tillfallig. Av forarbetena till bestammelsen i 9 kap. 3 §
miljobalken framgar att man vid bedomningen av vad som ar att anse som en
olagenhet ska utga fran hur manniskor i allmanhet uppfattar en storning, dock att
hansyn ska tas till personer som ar nagot kansligare an normalt (proposition
1997/98:45 del 2 s.109). Smaskalig vedeldning kan i vissa fall generera en
olagenhet for manniskors halsa i den mening som avses i miljobalken.
Med stod av bestammelsen i 9 kap. 6 § miljobalken far regeringen foreskriva om
tillstands- och anmalningsplikt for miljofarliga verksamheter. I forordningen
(1998:899) om miljofarlig verksamhet och halsoskydd har regeringen angett vilka
verksamheter som ar tillstands- respektive anmalningspliktiga. Verksamheter som
har beteckningen A skall tillstandsprovas av miljodomstol och verksamheter med
beteckningen B av lansstyrelse. Beteckningen C innebar att verksamheten ar
anmalningspliktig och att anmalan ska goras hos en kommunal namnd. Smaskalig
eldning med fasta branslen ar inte en tillstands- eller anmalningspliktig
verksamhet.
40 § i forordningen (1998:899) ger kommuner mojlighet att meddela foreskrifter
for ”tillfalligt forbud mot smaskalig vedeldning med vissa fasta branslen inom
sarskilt angivna omraden”.
8.2.3

Miljokvalitetsnormer

Miljokvalitetsnormerna ar ett styrmedel som infordes samtidigt som miljobalken
1999. Dessa ar juridiskt bindande72, och syftet ar garantera medborgarna en lagsta
godtagbar niva av olika luftfororeningar. Miljokvalitetsnormer for utomhusluft ar
i huvudsak baserade pa EG-direktiv och regleras i Luftkvalitetsforordningen
(2010:477). Forordningen omfattar kvavedioxid & kvaveoxider, svaveldioxid,
bly, partiklar (PM10), partiklar (PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik,
kadmium, nickel och bens(a)pyren. De normer som paverkas av smaskalig
forbranning av biobranslen aterges i Tabell 3.

72 Miljobalken 5 kap. 2 §. Vissa miljokvalitetsnormer ar sa kallade ”ska-normer” medan andra ar
”bor-normer” vilket framgar av Tabell 3.
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Tabell 3: Gransvarden for de luftfororeningar dar vedeldning anges vara en starkt
bidragande orsak. (SFS 2010:477)

Fororening
Partiklar (PM 10)

Partiklar
(PM2,5)

Bens(a)pyren

Gransvarde
50 pg/m3, dygnsmedelvarde. (Far
overskri das 35 ggr/ar)
40 pg/m3, arsmedelvarde
25 pg/m3, arsmedelvarde

1 ng/m3

Far ej overskridas.

Ska efterstravas att
underskridas senast 31
december 2014. Far ej
overskridas efter 1
januari 2015.73
Ska efterstravas att
under skri das Iran och
med 1 januari 2013.

Kommunerna ansvarar for kontroll av att miljokvalitetsnormema foljs (med
undantag for ozon, dar ansvaret ligger hos Naturvardsverket). Kontrollen ska ske
genom matning74, berakning eller annan objektiv bedomning och far ske genom
samverkan mellan flera kommuner. Om kommunernas kontroll visar att nagon av
de fbroreningsnivaerna som anges i miljokvalitetsnormema kan antas komma att
overskridas, ska kommunen omedelbart underratta Naturvardsverket och berorda
lansstyrelsen Darefter ska Naturvardsverket bedoma om det Finns ett behov av ett
atgardsprogram.75
8.2.4

Naturvardsverket avgor om atgardsprogram behovs

Om Naturvardsverket bedomer att ett atgardsprogram ar nodvandigt ska de
rapportera detta till berord lansstyrelse. Darefter ska lansstyrelsen uppratta ett
for slag till atgardsprogram eller, efter overenskommelse, overlata detta till
kommunen.76 Ett atgardsprogram ska innehalla information om: 77

73 Vidare far en genomsnittlig exponeringsindikator for PM2.5 fran och med 1 januari 2015 inte
overskrida 20 mikrogram per kubikmeter luft.
74 Om kontrollen sker genom matningar ska den ske i de omraden och pa de platser dar det ar
sannolikt att befolkningen exponeras for de hogsta koncentrationema, och som aven ar
representativa for en exponering som befolkningen i allmanhet utsatts for.
75 SFS 2010:477.
76 Om det finns sarskilda skal till att det inte ska vara en lansstyrelse eller en kotmnun som
upprattar forslag till ett atgardsprogram ska Naturvardsverket rapportera detta och behovet av ett
atgardsprogram till regering. Likasa ska lansstyrelsen overlamna fragan till regeringen om de inte
delar Naturvardsverkets bedomning om behov av ett atgardsprogram.
77 SFS 2010:477.
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1. var ett overskridande av miljokvalitetsnorm intraffat
2. det berorda omradets typ, storlek, vaderforhallanden och skyddsvarda
objekt
3. luftfororeningens typ och hur den har konstaterats
4. fororeningens ursprung
5. den analys av situationen som har gjorts
6. genomforda forbattringsatgarder och effekter av dem
7. pagaende forbattringsatgarder
8. publikationer eller andra dokument som kompletterar informationen
Dessutom ska atgardsprogrammet, enligt miljobalken 5 kap. 6 §, bland annat
innehalla uppgifter om vilka myndigheter och kommuner som ska vidta atgarder
och nar dessa ska vara genomforda. Det ska aven innehalla konsekvensanalys fran
allman och enskild synpunkt och hur atgarderna ar avsedda att finansieras. Ett
atgardsprogram ska sedan omprovas vid behov, dock minst vart sjatte ar.
Idag har ett tiotal kommuner atgardsprogram pa grund av att de overskrider
normerna for antingen NO2 eller partiklar. Smaskalig forbranning av biobranslen
orsakar utslapp av bada dessa fororeningar, men trafiken anges i dessa fall vara
huvudorsaken till de hoga halterna.

8.3 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (1987:10)78, nedan PBL, innehaller bestammelser om
planlaggning av mark och vatten och om byggande, och i de forordningar och
foreskrifter som hor till lagen, finns bestammelser som styr forutsattningarna for
hur man bygger och installerar anlaggningar, skorstenar med mera ratt samt hur
de ska vara utformade. Har finns ocksa regler om hur man far eller inte far stora
sina grannar. Beskrivningen av Plan- och bygglagen i detta kapitel kommer fran
konsultutredningen som ger en oversiktlig beskrivning av befintlig lagstiftning79.
Av 10 kap. PBL framgar vilka pafoljder och ingripanden som kan bli aktuella vid
overtradelser av lagens bestammelser om byggande eller av nagon foreskrift eller
nagot beslut som har meddelats med stod av dessa bestammelser. Av
kommentaren till PBL framgar att det ar osakert i vad man ingripanden enligt 10
kap. PBL kan ske mot overtradelser av detaljplanebestammelser med hogsta
tillatna storningsniva enligt 5 kap. 7 § 11 PBL80 I detta avseende asyftas bland
annat storande verksamheter som pagick nar planbeslutet vann laga kraft men dar
verksamheten inte varit tillstands- eller anmalningspliktig. Det framstar alltsa som
osakert hur PBL:s sanktionssystem skulle kunna anvandas for att ingripa mot en
fastighetsagare vars befintliga vedpanna medfor storningsnivaer som overskrider

78 Den 2 maj 2011 trader en ny plan- och bygglag i kraft. I har aktuella avseenden kommer den nya
lagen inte att medfora nagon forandring, t.ex. kommer en motsvarighet till de angivna
bestammelserna i 5 kap 5 § PBL att finnas i 4 kap 12 § i den nya lagen.
79 Froberg & Lundholm Advokatbyra 2010b.
80 Didon m.fl., Plan- och bygglagen, s 5:55.
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de enligt senare tillkommen detaljplan beslutade hogsta tillatna vardena for till
exempel luftfororening.
8.3.1

Boverkets foreskrifter och allmanna rad

Med bemyndigande fran regeringen meddelar Boverket, som
forvaltningsmyndighet for fragor om byggd miljo och hushallning med mark- och
vattenomraden, for fysisk planering, byggande och forvaltning av bebyggelsen
och for boendefragor, foreskrifter inom PBL:s omrade. Myndigheten ger ocksa ut
allmanna rad. Skillnaden mellan foreskrifter och allmanna rad, ar att en foreskrift
ar en regel som ska foljas medan ett allmant rad inte ar bindande. I dagslaget
arbetar Boverket om sina foreskrifter till foljd av den nya plan- och bygglagen
som trader i kraft den 2 maj 2011.
I Boverkets byggregler, BFS 1993:57 med andringar, Finns samlat de foreskrifter
och allmanna rad som ar aktuella for forbranningsanlaggningar i smahus. Bland
dessa kan namnas regler for skydd mot uppkomst av brand (i avsnitt 5.4) och for
utslapp till omgivningen (i avsnitt 6.7).
Boverkets byggregler galler bland annat nar en byggnad uppfors och for de nya
delarna vid tillbyggnad av befintlig byggnad.

6:71 Allmant

Byggnader ska utformas sa att det blir mojligt att fora
bort fororeningar som uppkommer till foljd av
byggnadens drift, utan att negativa effekter pa balsa
och hygien uppstar for manniskor som befinner sig i
byggnaden eller i byggnadens omgivning. Utslappen
far inte heller medfora en ogynnsam inverkan pa mark,
vatten eller luft i byggnadens omgivning. (BFS
2006:12).
Allmant rad - Med fororeningar avses bl.a. fororenad
luft, avloppsvatten och forbranningsgaser. (BFS
2006:12).

6:74 Forbranningsgaser Olagenheter till foljd av innehallet i rokgaser och
avgaser som slapps ut fran byggnader ska begransas.
(BFS 2006:12).
6:741 Fastbransleeldning Fran byggnader med fastbranslepannor med en effekt
upp till 300 kW far utslappet av organiskt bundet kol
(OGC) uppga till hogst de varden som anges i tabell
6:741. (BFS 2008:6). Tabell 4 visar hogsta tillatna
varden for utslapp av OGC.
Allmant rad - Provning av fastbranslepannor bor
utforas enligt SS-EN 303-5. Fastbranslepannor med
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manuell bransletillforsel bor utformas med en
ackumulator eller motsvarande som mojliggor god
energihushallning. (BFS 2008:6).
6:741 Kaminer och dylikt
Fran kaminer, spisinsatser och dylikt, far
utslappet av koloxid (CO) uppga till hogst 0,3
volymprocent vid 13 procent O281. Fran pelletskaminer
far utslappet av koloxid (CO) uppga till hogst 0,04
volymprocent vid 13 procent O2. (BFS 2008:6).
Allmant rad - Provning bor utforas enligt SS-EN
12815, SS-EN 13229, SS-EN 12809, SS-EN 13240
och SS-EN 14785. Verkningsgraden bor i dessa fall
uppga till lagst 60 procent for kaminer, 50 procent for
insatser och 70 procent for pelletskaminer. (BFS
2008:6). Kravet pa utslapp av koloxid (CO) galler inte
for oppna spisar och kakelugnar som framst ar avsedda
for trivseleldning och inte heller for utslapp fran
vedspisar som framst ar avsedda for matlagning. (BFS
2006:12).
6:743 Skorstenshojd

Rokgaser och avgaser ska slappas ut via skorstenar
som ar tillrackligt hoga for att erhalla god
skorstensverkan och forhindra att olagenheter uppstar
kring byggnaden eller i dess omgivning. Skorstenar
ska ocksa placeras sa att rokgaser och avgaser inte fors
tillbaka till luftintag, oppningsbara fonster, dorrar,
balkonger och dylikt i byggnaden eller overfors till
narliggande byggnader. (BFS 2006:12).
Allmant rad - Skorstenar for eldstader med markeffekt
upp till 60 kW bor dels mynna over nock, dels minst
1,0 meter over taktackningen, om inte sarskilda
forhallanden foreligger. Vid val av skorstenshojd bor
hansyn tas till bland annat forharskande vindriktning,
brandfara vid fastbransleeldning och risken for
gnistspridning. Regler for berakning av skorstenshojd
for eldstader med en markeffekt over 60 kW ges ut av
Naturvardsverket. Vid gaseldning med flaktforstarkt
avgaskanal bor denna utformas med minst de matt som
anges i Svenska Gasforeningens energigasnormer,
EGN 07, kapitel 7.8.5.4.
200&6).81

81 Kraven for utslapp av CO galler inte for oppna spisar och kakelugnar.
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Tabell 4: Hogsta tillatna varden for utsliipp av OGC, enligt Boverkets byggregler 6:741.

Mg OGC/m3 torr gas vid 10
procentOz

Nominell effekt, kW
Mannell brdnsletillforsel
<50
> 50 < 300
Automatisk brdnsletillforsel
<50
> 50 < 300

150
100
100
80

Alla nya bostader som byggs maste folja plan- och bygglagen och aven Boverkets
foreskrifter. Gransvardena enligt Tabell 4 bar gallt sedan juli 2006.

8.4

EG-direktiv

EU:s takdirektiv, 2001/81/EG, anger hogsta utslappsnivaer for svaveldioxid,
kvaveoxider, ammoniak och NMVOC till 2010. Saledes omfattas i dagslaget inga
amnen vars problem i forsta hand orsakas av smaskalig forbranning av fasta
biobranslen detta direktiv. Dock pagar diskussioner pa EU-niva om tidpunkt for
en revidering aven av takdirektivet dar partiklar kan komma att inga som en ny
fororening.
Direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft antogs 2002 och
implementerades i svensk forfattningssamling genom Luftkvalitetsforordningen
SFS 2010:477. Luftkvalitetsforordningen sammanstaller direktivet tillsammans
med miljokvalitetsnormerna, vars gransvarden aterges i Tabell 3 ovan.82
8.4.1

Ekodesigndirektivet

Ekodesigndirektivet 2009/125/EG upprattar en ram for att stalla krav pa
energirelaterade produkter. Syftet ar att forbattra miljoprestanda under hela
livscykeln av produkter. Regiering sker per produktgrupp inom sa kallade
’’implementeringsatgarder”, oftast i form av EU-forordningar. Fokus bar varit pa
att oka energieffektiviteten i produkter. Krav pa varmepannor och
varmvattenberedare som el, gas och oljedrivna ar under utveckling och vantas
slutforhandlas under 2011. En annan produktgrupp bestar av fastbranslepannor,
for vilken en forstudie dar olika energi- och miljokrav som gar att stalla pa
fastbransleutrustning bar undersokts.
Forstudien gjordes under 2009 pa uppdrag av Kommissionen och
Energimyndigheten och SP bar foljt/bevakat arbetet som ”stakeholder”83.
Forstudien ar avslutad och ligger idag pa Kommissionens bord. Det Finns ingen

82 SFS 2010:477.
83 Bevakning och deltagande i arbetet med produktkrav inom Ekodesigndirektvet for smaskalig
forbraimingsutmstning for biobranslen. 31487-1.
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faststalld tidsram for nar fastbransleutrustning kan tankas inkluderas i
ekodesigndirektivet.
8.4.2

Standardiseringar pa Europaniva

Parallellt med arbetet med ekodesign pagar aven revideringar av standarder for
fastbransleutrustning inom European committee for standardization, CEN, dar
bland annat Sveriges forsknings och provningsinstitut deltar. Ett forslag84 har
tagits fram och enligt nuvarande tidsplan over forhandlingarna ska en forsta
omrostning av forslaget ske den 5 januari 2011, foljt av slutgiltig omrostning i
april 2011.85
Forslaget for den nya standarden EN 303-5 ar mycket detaljerad och beskriver
forutsattningar och metod for hur tester av pannor ska genomforas. Standarden
innebar att krav kommer att stallas bland annat pa hur pannor ar tillverkade,
minsta tillatna effektivitet, avgastemperatur, varmeutbyte och emissioner. De
hogsta tillatna emissionerna fran pannor i den hogsta klassen86 ar i dagens
utformning av forslaget betydligt strangare satta an i Boverkets byggregler och
uppgar till 30 mg OGC/m3 vid manuell bransletillforsel. Hogsta tillatna utslapp av
OGC fran pannor i den lagsta klassen ar pa samma niva som de krav som idag
stalls i Boverkets byggregler, det vill saga 150 mg/m3 upp till 50 kW och 100
mg/m3 for pannor upp till 500 kW.87
8.4.3

Fornybartdirektivet

I EG:s fornybartdirektiv88 formuleras malet att anvandningen av fornybar energi
inom EU ar 2020 ska vara 20 procent av den totala energianvandningen. Detta
mal bordefordelas mellan EU:s medlemsstater, dar Sverige ska uppna en andel pa
49 procent till 2020. Sveriges regering har hojt malet till 50 procent.
Sverige har lamnat in en handlingsplan till Kommissionen som visar att det
svenska malet till 2020 ser ut att nas89. Anvandningen av biobransle for
uppvarmning av smahus bidrar till maluppfyllelsen.

8.5

FN:s Luftvardskonvention

Konventionen om langvaga gransoverskridande luftfororeningar ar en regional
konvention som omfattar Europa, USA, Kanada samt landerna i Centralasien och
kring Kaukasus. Sverige har ratificerat konventionen och de atta protokoll som
omfattas av konventionen som omfattar bland annat protokoll som reglerar
persistenta organiska amnen, tungmetaller, svaveloxider, kvaveoxider, flyktiga

84 Draft prEN 303.5:2010.
85 L. Gustavsson (SP) 2010.
86 Ett klassificeringssystem foreslas dar klass 3 ar den lagsta och klass 5 ar den basta.
87 Draft prEN303-5:2010.
88 Direktiv 2009/28/EG.
89 Regeringskansliet, 2010. Sveriges nationella handlingsplan for framjande av fornybar av
fornybar energi enligt Direktiv 2009/28/EG. Dnr 2010-06-23
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organiska amnen och ammoniak90. Just nu pagar forhandlingar om revidering av
protokollet som reglerar tungmetaller samt det sa kallade Goteborgsprotokollet.
Planen ar att inkludera utslappsbegransningar aven for partiklar i ett reviderat
Goteborgsprotokoll.

90 Naturvardsverket 2010a.
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9

Biobransleanvandning, panntyper
och emissionsdatabaser

Biobransle ar ett vanligt alternativ for uppvarmning av smahus. Ar 2008 uppgick
anvandningen av biobransle i smahus till 11,4 TWh vilket innebar cirka 36
procent av det total a uppvarmningsbehovet i smahus. Fran rapporten
Energistatistik for smahus 200891 framgar det aven att det har installerats omkring
100 000 ackumulatortankar under aren 1998 - 2007 som bade ger forutsattningar
for en effektiv forbranning och en minskad energianvandning. Hur stora utslapp
till omgivningen som ar relaterat till forbranning av biobranslen beror till stor del
pa vilken typ av eldningsutrustning som anvands liksom kvaliteten pa branslet och
eldningsbeteende.

9.1

MSB kontrollerar antal pannor

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap, MSB, sammanstaller arligen ett
register for att hjalpa lansstyrelsema att se till att kommunerna foljer sina
ataganden inom lagen om skydd mot olyckor (2003:778). MSB far informationen
av kommunerna som i sin tur erhaller information fran de lokala sotama92.
Registret ar indelat i olika kategorier dar ’’Rengoring och brandskyddskontroll”
ger information om eldningsutrustning. Dar ges bland annat information om antal
pannor, panntyp och hur kommuner hanterar skotsel och rengoring av dessa. I
Tabell 5 visas totalt antal objekt i landet 2008.
Tabell 5: Sammanstallning av MSB:s register fran 2008. Tabellen visar det totala antalet
eldningsobjekt, summerat over raddningstjanstkommunema. Registret innehaller inte
information om pannorna ar kopplade till ackumulatortank, var i kommunen de finns eller
eldningsbeteende.

Panntyp enligt MSB:s
register 2008
Konventionella
fastbranslepannor

Fastbranslepannor med
keramik eller
motsvarande konstruktion
Pannor som eldas med
pellets eller annat ur

Antal

Forklaring93

134 832

Denna kategori innefattar aldre
anlaggningar utan keramisk
inneslutning94. Dessa pannor ar inte
BBR-godkanda.
De har pannorna ar BBR-godkanda
enligt gallande bvggregler det ar
bvggnaden unnfbrdes
Pelletspannorna ar BBR-godkanda
och har generellt mycket lagre

96 275

91 383

91 Energimyndigheten 2008a.
92 Det nationella sotarregistret upphorde 2003 i samband med att Lagen om skydd mot olyckor
tradde i kraft 1 januari 2004.
93 P.Nord. 2010.
94 Kort fdrklanng till keramisk inneslutning ges i avsnitt 10.1.2.
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sotningssynpunkt
motsvarande bransle
Lokala eldstader

utslapp an vedpannor.
I denna kategori ingar kaminer,
oppna spisar och kakelugnar. Vissa
av objekten i denna kategori ar
gamla och uppfyller inte
utslappskraven i Boverkets
byggregler. De bar aven en
oregelbunden utnyttjandegrad,
uppskattningsvis eldades 350 000
av dessa > 3 ggr/vecka ar 2008.

Som framgar av ovanstaende tabell Finns det i MSB:s register information om
olika typer av pannor och i vilken kommun de Finns. Men det innehaller inga
uppgifter kring huruvida de ar utrustade med ackumulatortank eller hur det har
eldats i dem. I Figur 7 visas utvecklingen over det total a antalet pannor i landet
under perioden 1998 till 2009. Glappet mellan aren 2004 och 2007 har sin
forklaring i att MSB tog over det nationella sotdataregistret 2004 da lagen om
skydd mot olyckor tradde i kraft och i ett par ar darefter anvandes en annan
kategorisering av panntyper an dagens register95.

------- Lokaleldstader-------- Villapannor, ej BBR-godkanda--------Villapannor, BBR-godkanda

Figur 7: Utveckling over antal biobranslepannor. (MSB 2010)

95 MSB 2010.
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9.2

SMED - Svenska MiljoEmissionsData

SMED - Svenska MiljoEmissionsData, ar ett samarbete mellan Svenska
Miljoinstitutet (I'VE), Statistiska Centralbyran (SCB), Sveriges
lantbruksuniversitet och SMHI som startade 2001. Syftet med samarbetet ar att
sammanstalla och kvalitetssakra alla data som kravs for Sveriges internationella
rapportering rorande utslapp till luft, vatten samt avfall i enlighet med gallande
EG-direktiv och internationella konventioner. Internationella krav pa rapportering
av utslapp till luft avser saval vaxthusgaser som ett flertal luftfororeningar och
anges av EU:s takdirektiv (2001/81/EG), EU:s beslut (280/2004/EC), FN:s
klimatkonvention UNFCCC samt FN:s konvention om gransoverskridande
luftfororeningar - CERTAP96. Kommuner har idag tillgang till SMED:s
emissionsdata genom lansstyrelserna och RUS (se avsnitt 9.3). De data SMED tar
fram pa uppdrag av Naturvardsverket och RUS spelar ocksa en viktig roll i den
svenska miljomalsuppfoljningen97.

9.3

RUS sammanstaller emissioner

RUS, Regionalt uppfoljningssystem, ar ett samverkansorgan som ska stodja,
vagleda och samordna lansstyrelsernas arbete med miljomalsuppfoljning. RUS
organiseras av atta representanter fran lansstyrelser, Naturvardsverket,
Skogsstyrelsen och SKE och finansieras av Miljomalsradet98.
RUS ar tillsammans med lansstyrelserna ansvarig for den nationella databasen for
utslapp till luft som kan nas via RUS hemsida. Denna databas ar aven tillganglig
via Naturvardverkets hemsida ”utslapp i siffror”. Den innehaller emissionsstatistik
pa lans- och kommunniva och utslappen ar baserade pa de officiella siffror som
Sverige arligen rapporterar till Klimat- och Luftvardskonventionerna.99
RUS, i samverkan med lansstyrelserna, ansvarar aven for den nationella
luftdatabasen. SMHI ar ansvarig for databasverktyget och indata levereras av
SMED. Bland fororeningar som orsakas av biobransleeldning och som
sammanstalls i databasen kan partiklar, bens(a)pyren och NMVOC namnas.

9.4

SIMAIRved

SIMAIRved ar ett webbaserat modellverktyg for att underlatta bedomning av
luftkvaliteten i omraden med smaskalig biobransleeldning. Utvecklingen av
SIMAIRved har finansierats av Energimyndigheten100 och har tagits fram inom
myndighetens forskningsprogram Biobransle Halsa Miljo med visst stod av
Naturvardsverket. Modellen har funnits tillgangligt sedan januari 2009 och
anvands idag av tre kommuner och av SMHI i olika konsult- och halsostudier.

96 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
97 Sjodin, A. 2010.
98 RUS 2010.
99 Utslapp i siffror 2010.
100 Projekt 21825-2.
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SIMAIRved kan vara ett verktyg for kommuner och myndigheter for att simulera
och utvardera utfall av planerade atgarder kring smaskalig biobransleanvandning.

Modellen bestar av en databasmiljo dar information om meteorologi, vag- och
trafikdata, emissionsdata fran smaskalig biobransleeldning samt fardigraknade
bakgrundshalter finns lagrade. I Figur 8 visas en schematisk bild over vilka
databaser och modeller som anvands. Bidrag fran andra utslappskallor, langvaga
och regional a haltbidrag och meteorologi sk information finns tillganglig.
Grundlaggande bakgrundsinformation hamtas bland annat fran SMED (se avsnitt
9.2), EMEP101 och SMHL
EUROPE

SWEDEN

EMEP

Road ind traffic

Information (NVD8)

-NO*

SMH1:

ARTEMIS

Nen-exhJiutt
pjrtielii

- sea salt

Emission on 1*1 km grid For whole Sweden
Chimney iw#ip

MATCH
Europe

4i x 44 km

data
Urban background c one en! rations
on 1xT km arid

SIMAIR
Regional contributions

U rb an c ontr ib uti on s

Local contributions

Figur 8: Databaser som anvands i SIMAIR De modeller och databaser over den streckade
linjen innehaller fardig information som SIMAIR anvander. Halter under den streckade
linjen ar beraknade av SIMAIR (SMHI2010)

Utover de databaser som visas i Figur 8 kompl etteras SIMAIRved med
verkningsgrader for olika pannor, emissionsfaktorer for olika typer av eldstader
och eldningsbeteenden. Uppgifter som exempelvis typ av eldstad och
ackumulatortank maste kompl ett eras av kommunen. I Tabell 7 och Tabell 8 i
Bilaga 1 visas exempel pa vilken indata fran vaije fastighet som behovs for
berakningarna. Programme! anvander sig sedan av spridningsmodeller for att
simulera halterna av luftfororeningarna. De fororeningar SIMAIRved for
narvarande ger information om ar PM 10, NO2, CO och bensen. Andra
fororeningar som PM2.5 och bens(a)pyren planeras ocksa att inkluderas.

1111 Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air
Pollutants in Europe http://www.emen.int/
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Genom att utfora simuleringar med SIMAIRved kan resultaten av tankta atgarder
analyseras, eller punktkallor i omraden med hoga utslapp identifieras. Ett av
problemen med verktyget idag ar att den information kring sotdata som maste
kompletteras av kommunerna i manga fall inte finns att tillga. Ett abonnemang pa
SIMAIRved kostar 21 000 kr for en kommun med 40 000 invanare.102 For att
underlatta for de kommuner som inte sjalva vill genomfora berakningar, gors
ocksa berakningar av SMHI och av konsulter.

102 SMHI 2010.
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10

Tekniska system och beskrivningar

Uppvarmning med biobranslen bestar av flera moment som paverkar luftutslapp
och energiutbyte fran branslet. Pannan och skorstenens utformning,
eldningsbeteende, vedens fukthalt och ackumulatortank ar de delar i
eldningskedjan som framst paverkar utslappen.
Naturvardsverket har tagit fram en broschyr - Elda ratt103, som ger information
till smahusagare hur man bor elda for att astadkomma hogt energiutbyte och
minimera utslappen.

10.1

Eldningsbeteende paverkar utslappen

Eldning med biobranslen ger upphov till olika typer av luftfororeningar som kan
orsaka luftvagsirritation och aven vara cancerframkallande. De framsta
fororeningar som uppstar i samband med vedeldning ar partiklar, bens(a)pyren104
och flyktiga organiska amnen, VOC105. Aven kolmonoxid, CO, bensen och
kvaveoxider (NOx) ar amnen som uppstar vid smaskalig forbranning. For
exempelvis bens(a)pyren som omfattas av miljokvalitetsmalen ar vedeldning den
framsta orsaken. Vid matningar fran olika pannor anvands ofta organiskt bundet
kol, OGC, som testparameter.106
10.1.1

Branslets kvalitet spelar roll

Nyhuggen ved har en fukthalt pa omkring 50 procent. For att na god forbranning
maste veden torkas och innehaller darefter 20 - 25 procent vatten. Veden bor
avverkas under vinterhalvaret och darefter torkas under tak i ett ar. Briketter, flis
och pellets ar exempel pa biobranslen som ar lattare att elda med jamfort med ved
da de haller en jamn kvalitet och lagre fukthalt. Dessa branslen ger nastan alltid
lagre utslapp av luftfororeningar an ved.107
10.1.2

Ackumulatortank och skorstenens dimension ar viktig

Under en stor del av aret ar pannans maximala effekt avsevart mycket hogre an
husets varmebehov. Savida inte pannan ar ansluten till en ackumulatortank maste
lufttillforseln till pannan strypas for att radiatorvattnet (som under arets kalla
dagar varmer huset) inte ska borja koka. Den strypta lufttillforseln leder till sa
kallad pyreldning, eller ofullstandig forbranning, som ger hogre utslapp och lagre
utnyttjandegrad av branslet. En tillrackligt hog forbranningstemperatur ar viktigt

1 Naturvardsverket 2007b.
1 Bens(a)pyren ingar i gruppen polycykliska aromatiska kolvaten, PAH.
5 Ofta lyfts metan ur denna grupp som da betecknas NMVOC Flyktiga organiska amnen, metan
exkluderat. Metan omnamns da separat.
106 Naturvardsverket 2007b.
107 Ibid.
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for att undvika ofullstandig forbranning.108 Den daliga forbranningen kan aven ge
sotavlagringar och tjarbildning i skorstenen som kan orsaka brand i skorstenen, sa
kallad sotbrand. Pyreldning kan undvikas genom att eldning sker mot en
ackumulatortank, i vilken overskottsvarmen da pannan eldas for fullt kan lagras.
En viktig aspekt ar att den panna som ackumul at ortanken ansluts till klarar att
eldas med full effekt och att skorstenen ar godkand for detta, vilket kontrolleras av
skorstensfejare. Storleken pa ackumul at ortanken och hjalp med anslutning kan fas
av VV S-installatorer.109
I manga smahus som tidigare varmdes upp med olja har man overgatt till
uppvarmning med ved. Viktigt att tanka pa vid byte av bransle ar att en skorsten
som ar byggd for oljeeldning inte alia ganger gar att anvanda for vedeldning.
Detta beror bland annat pa att vedeldning ger hogre rokgastemperaturer som leder
till hogre pafrestningar pa skorstenen. Vedeldning innebar aven ett hogre
rokgasflode an oljeeldning.
10.1.3

Miljomarkningar av pannor

Det finns olika typer av markning och utslappskrav av pannor och andra
uppvarmningsanlaggningar. Bland olika markningar kan namnas P-markning,
vilket ar SP:s eget kvalitetsmarkning for pelletspannor110 och som staller krav pa
utslapp, effektivitet, sakerhet och drift. Uppvarmningsanlaggningar kan aven vara
svanenmarkta. Det finns idag tre svanenmarkta pannor for fasta branslen pa
marknaden. Det finns aven svanenmarkta bras-, pellets- och vedkaminer. Bland
Svanens kriterier ingar bland annat krav pa utslapp, pannans verkningsgrad och
hur val tillverkaren informerar om gott eldningsbeteende. I Tabell 6 visas en
sammanstallning av olika gransvarden for utslapp till luft for olika markningar.* 111
Tabell 6: Gransvarden for utslapp till luft enligt svanenkriterier111 samt Sveriges tekniska
forskningsinstitut.

Svanenkriterier

OGC
mg/m3

CO
mg/m3

no2
mg/m3

Partiklar
mg/m3

70
50

2000
1000

340
340

70
70

25
50

400
1500

340

40

-

-

Mannell bransletillforsel
Nominell effekt <100 kW
100 < nominell effekt kW < 300
Automatisk bransletillforsel
< 300
P-markning av pelletspannor

1118 Sveriges tekniska forskningsinstitut 2010.
1119 Naturvardsverket (2008b).
1111 Reglema galler brannare upp till 100 kW.
111 Svanen 2010.
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10.2

Testlabs matningar

Samtliga tester ar utforda av Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP och
Alvdalens fastbransle AB, Afab, pa uppdrag av Testlab och Konsumentverket.
Samtliga tester har publicerats i Ran och Ron mellan aren 2002 och 2006.
10.2.1

Vedpannor

Testet omfattar sju vedpannor med en markeffekt mellan 30 - 62 kW. Alla
eldades mot ackumulatortank men endast en av dem ar svanenmarkt. Alla pannor
klarade utslappskraven satta enligt Boverket, det vill saga utslappen av organiskt
bundet kol uppgar till max 150 mg/m3 torr gas vid 10 % syretillforsel. Utslappen
fran den svanenmarkta pannan gav betydligt lagre utslapp aven vid eldning med
fuktig ved och vid uppstart och ar aven en av de mest effektiva pannorna i testet
med en verkningsgrad pa over 90 %.
10.2.2

Pelletspannor och pelletsbrannare

Nio pannor med en effekt mellan 10,9 och 16,2 kW har testats. Gransvardet for
utslapp av OGC fran pelletspannor uppgar enligt Boverkets byggregler till 100
mg/m3. Samtliga pannor i testet ligger vid full effekt betydligt lagre an detta, den
panna i testet som gav hogst utslapp ligger endast pa 8 mg/m3 vid full effekt. En
av pannorna hade noll i utslapp av OGC, vilket innebar fullstandig forbranning av
kolvaten i branslet. Aven verkningsgraden ligger hogt, over 90 % for atta av de
nio pannorna.
Tillforsel av pellets kan ske med luftinmatning eller skruvinmatning. Det senare ar
det billigaste alternativet men ocksa oftast det samre da pelletstyckena riskerar att
notas sonder av skruvarna vilket i sin tur kan orsaka driftstorningar.
Onskas byta fran ved till pellets finns tva alternativ. Det forsta ar att kopa en
komplett pelletspanna, vilket ar det dyrare av de tva alternatives Det andra ar att
installera en pelletsbrannare i en redan befintlig ved- eller oljepanna. Oavsett ger
ett byte fran ved till pellets betydligt lagre utslapp till luft och aven ett bekvamare
uppvarmningssystem.
Testet av pelletsbrannare gav mycket varierande resultat beroende pa vilken
brannare som kombinerats med vilken panna. Tre P-markta pelletsbrannare har
kombinerats med atta begagnade pannor. Av dessa ar tre stycken 5 - 15 ar gamla,
tre ar 16 - 25 ar gamla och tva stycken ar moderna pelletspannor. Minst lampade
for konvertering ar kombipannor som tidigare eldats med bade olja och ved.
Dessa kombinationer kan resultera i driftstopp och i vissa fall hogre luftutslapp
och driftskostnader. Pannorna ur den aldsta aldersgruppen gav i vissa fall battre
resultat an de som tillverkades for 5 - 15 ar sedan pa grund av att de har en
enklare konstruktion och vidare rokgaskanaler.
10.2.3

Braskaminer

Kaminer eldas pa annat satt an vad ved- och pelletspannor gor. Ofta eldas lite
forsiktigare och kanske inte pa full effekt. Kaminer har till skillnad fran ved- och
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pelletspannor inga utslappskrav pa organiskt kol utan istallet stalls utslappskrav pa
koloxid (CO). Utslappen av koloxid fran kaminer far uppga till hogst 0,3
volymprocent vid 13 5 O2.112 Testet omfattar nio kaminer och de ar testade dels
vid sin markeffekt och dels vid lageffekt dar spjallet var installt sa att effekten inte
overstiger 4 kW. Den kaminen med lagst utslapp hade 70 mg OGC/m3 vid
markeffekt och 164 mg OGC/m3 vid lageffekt. Det samsta resultatet vid lageffekt
gav 371 mg OGC/m3.
De flesta kaminer i testet hade en verkningsgrad pa runt 70 % med tva avvikande,
en pa 81 % och en pa endast 52 %. Priserna varierade rejalt, fran 9 900 kr till
49 000 kr. Den dyraste kaminen visade sig ocksa vara den med samst
verkningsgrad, vilket tyder pa att design spelar en stor roll vid kop av kamin och
att den i manga fall syftar till att fungera som en mobel snarare an som
uppvarmningsalternativ. Alla kaminer testades med bjorkved. Ett referenstest med
granved gjordes ocksa, vilket endast resulterade i marginella skillnader i utslapp.
Braskaminer ar ett bra komplement till direktverkande el, eller i smahus dar man
vill fa upp varmen snabbt.
10.2.4

Pelletkaminer

En vattenmantlad pelletkamin ar i forsta hand avsedd att anvandas i hus utan
kallare eller pannrum dar man utnyttjar brasvarmen till uppvarmning av
duschvatten eller radiatorer. En pelletkamin kan i hus med oppen planlosning sta
for en del av uppvarmningen och kan med fordel anvandas i villor med
vattenburen elvarme for att varma vatten i en vattenberedare.
Sju pelletkaminer har testats, tre dar vattenmantel saljs separat och fyra med
inbyggt vattensystem. I teorin skulle en pelletkamin aven kunna kopplas till en
ackumulatortank for att varma delar av ett hus som inte nas av stralningsvarme
fran kaminen. Men endast en av de sju kaminerna som testas klarar av att varma
vattnet till ett normalstort hus vid tio respektive noll grader. De kaminer som
saljer vattenmantel separat har lagst kapacitet for att varma vattnet jamfort med de
som med inbyggt system.
Pelletkaminerna har testats mot de gransvarden som galler for SP:s
kvalitetsmarkning av kaminer vilket uppgar till hogst 75 mg OGC/m3 vid 10 %
syre. Utslappen ar laga for samtliga kaminer som klara utslappskraven enligt SP:s
kvalitetsmarkning. Aven ljudnivan har matts da denna typ av kaminer ofta star i
exempelvis ett vardagsrum och kan uppfattas som storande. Ljudnivan varierade
mellan 45 och 51 dB.

112 Boverket 2008.
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Bilaga 1
Tabell 7: Indata Iran varje fastighet till SIMAIRved.

Faltnamn
id
FastBet*

Varde

GisY

Ar det tomt Finns inget
varde
Ar det tomt Finns inget
varde
Ar noil om inget varde
Finns
Ar noil om inget varde
Finns

GisX
Faktiskt energibehov
(kWh/ar)
Energibehov (kWh/ar)
olja
pellets
ftis
elvarme
ved
Ack. volym
IDtyp
BBR- godkand

om det ar noil Finns
ingen ackumulatortank
1-3
1=3 a, 0=nej

DFB?

1=3 a,

Forklaring
Lopande id nummer
Fastighetsbeteckning eller
namn
Geografisk koordinat Y
Geografisk koordinat X
Fastighetens faktiska
energibehov
En grov uppskattning som
sotarna kan ge
% av energibehovet
% av energibehovet
% av energibehovet
% av energibehovet
% av energibehovet
Ackumulatortankens
volym (liter)
Typ av varmekalla
BBR-godkand avser panna som
upptyller emissionskrav enligt
Boverkets byggregler(BBR),
150 mg/Nm3 vid 10 % 02

Dalig forbranning,
problem med tjara.
Hojd Rokkanal (m)
Anvands for uppskatta
skorstenshbjden
* Fastighetsbeteckningen ges ett lopande nummer ifall samma fastighet bar flera
parmor med information som inte far plats pa en rad.
0=nej

Tabell 8:

Typ av varmekalla
Panna
Latt lokaleldstad
Tung lokaleldstad
Saknas information

ID typ
1

2
3
-1
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Andra lokaleldstader som oppen spis, oppen spis med insats, vedspis etc. klassas
som latt lokaleldstad dvs. IDtyp=2.
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Bilaga 2
Residential biomass combustion - emissions of organic compounds to air
from wood pellets and other new alternatives113

I studien analyserades specifika organiska amnen i rok fran olika branslen och
forbranningsutrustningar med hjalp av gaskromatograf och masspektrometri.
Matningar visade att emissionerna fran olika stadier av ofullstandig forbranning
av trapellets i laboratorieskala varierade mycket. Under antandnings- och
flameldningsstadierna emitterades hoga koncentrationer av metoxifenoler med
antioxidanteffekt. Laga koncentrationer av cancerogena amnen som bensen och
polycykliska aromatiska kolvaten bildades under glodeldningsstadiet.
Emissionerna fran forbranning av trapellets i villautrustningar var generellt laga
och pelletspannor, brannare och kaminer ar darfor miljomassigt val lampade att
ersatta oljepannor och traditionella vedpannor. Forbranning av trapellets i tva
kaminer och en panna gav upphov till utslapp av metoxifenoler tillsammans med
aromatiska kolvaten. Forbranningen i pelletsbrannare var mer fullstandig och gav
laga emissioner av bensen och andra aromatiska kolvaten. Den stora skillnad som
observerats mellan emissioner fran olika villautrustningar for pellets gor det
viktigt att valja basta mojliga utrustning och att installera och underhalla den val.
Den studerade svanenmarkta vedpannan114 var kopplad till en ackumulatortank
och hade hog forbranningseffektivitet. Emissionerna av miljo- och halsofarliga
amnen var laga och pannan rekommenderas darfor som ett miljovanligt alternativ
for villauppvarmning.115
Ofullstandig forbranning av alternativa branslen sa som havre, vetehalm och torv
gav i laboratorieskala upphov till relativt laga emissioner av organiska amnen,
nastan lika laga som fran trapellets.
PM emissions from old and modern biomass combustion systems and their
health effects.116

Sju pannor och kaminer, saval moderna som gamla, har undersokts och utslappen
av PAH har analyserats. Resultaten visar tydligt att moderna biobranslebaserade
system med automatisk bransletillforsel slapper ut farre partiklar an
okontrollerade sjalvdragsystem. De hogsta emissionerna uppmattes fran en
gammal vedpanna. Resultaten visade pa tydliga samband mellan CO och OGC
utslapp fran ofullstandig forbranning.
Det ar inte endast partikelutslapp som har okat pa grund av ofullstandig
forbranning utan aven koncentrationen av organiskt kol och sot. Utvarderingen av
113 M. Olsson 2006.
114 Baxi Solo Innova, 30 kW.
115 M. Olsson 2006.
116 J. Kelz et al.
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de toxikologiska testema visar avert att reaktionen i den manskliga cellen verkar
korrelera med graden av ofullstandig forbranning. PM117 prover som tagits under
goda forbranningsforhallanden visade endast mindre reaktioner i cellen som var
Mart lagre an de for dieselavgaser. Reaktionerna fran partiklar som slapps ut fran
den garni a vedpannan overskred aven reaMionerna fran dieselavgasernas PM.
Energimyndighetens forskning inom vedeldning och lokaleldstader.

Energimyndigheten deltar och finansierar olika projekt inom omradet for
smaskalig biobransleeldning. Nedan foljer en sammanstallning over nagra projekt
myndigheten deltar i.118
Projekt 30689-1, Smaskalig varmeforsorjning med biobranslen - Vedeldade
pannor och lokaleldstader. Delprogramansvarig, Magnus Davidsson,
Teknikforetagen. Projekttid 2007-09-01-2010-12-31.

Projektet omfattar aktiviteter som bidrar till att utveckla teknik som inte ar kanslig
for manskliga paverkan och att utvardera en ny bransletyp och tillhorande
utrustning. Projektet tillhandahaller befintlig kunskap kring minimering av utslapp
till tillverkare i syfte att ge forskningen storre genomslag. Resultat presenteras
lopande i Bioenergitidningen119.
Konstruktiva forbattringar och begransningar for miljovanlig direkteldad
vedpanna. Projektledare, Esbjorn Pettersson, ETC. Deltagare ETC, SP,
CombiHeat AB, Baxi AB.

Projektet undersoker de forutsattningar som kravs for att kunna elda en vedeldad
villapanna utan ackumulatortank med utslapp motsvaranden god pelleteldning.
Litteraturstudier har visat att en rad parametrar paverkar saval stabiliteten i
forbranningsprocessen som de utslapp som uppstar. Viktiga sadana ar till exempel
forhallandet mellan rosteryta och branslevolym, forbranningszonens geometri och
term!ska egenskaper, reglermojligheter for primar- och sekundarluftfloden samt
effektiviteten hos inblandningen av framst sekundarluft aven vid laga floden.
Branslets storlek ar ocksa en viktig parameter men som praktiskt inte kan styras
hur som heist. Resultaten fran litteraturstudien visar att modeller for
baddforbranning av biobransle finns men ar mycket svara att tillampa pa styckved
i sma pannor. Problematiken med rosterytan ar bland annat effektavgivning, stora
randeffekter i sma pannor ar ej systematiskt undersokt. Teknik for kontinuerlig
regiering av luftoverskott och utbranningsgrad ar under stark utveckling och visar
lovande resultat.
I projeMet har aven en experimentstudie for lagsta eldningseffekt med laga
utslapp av en optimal konstruktion genomforts. Primarluftens ingang i pannan,
primarkammarvolym och lufttillforseln varierades. Resultaten fran forsoken
visade att forandringar i lufttillforseln, primarkammarvolymen, och primarluften
placering inte signifikant paverkade pannans termiska effekt. Generellt sett
paverkade inte heller vedklabbamas lage eller storlek pannans termiska effekt.
117 Partiklar
118 Energimyndigheten 2010.
119 Bioenergitidningen: www.bioenergitidningen, se
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Inverkan av teknik och handhavande pa emissionsprestanda for moderna
vedeldade lokaleldstader. Projektledare Christoffer Boman, Umea Univ.
Deltagare Umea Univ, ETC, Lund Univ., Nibe, Jotul, Camina, Xeoos.

Projektet bestar av tva delar, dar det i forsta delprojektet undersoktes
utslappsprestanda for moderna vedkaminer i jamforelse med traditionella kaminer
och en utlandsk spetskamin120 vid forbranningsforhallandena inte ar att betrakta
som optimala. Emissionerna visade sig vara hogre i de fall dar fuktig ved (25,8 %
H2O) anvandes istallet for torr ved (12,2 % H2O) dessutom forsamrades resultatet
ytterligare om spjallen stangdes och om en mindre uppdelad mangd ved anvandes
som bransle (storre vedklabbar). Matningarna visade att moderna vedkaminer ar,
under de forhallanden som radde under forsoken, inte speciellt mycket battre an
traditionella vedkaminer. Om man sedan ser individuellt pa forsoken var en av de
traditionella kaminerna battre an bada de moderna kaminerna. Spetskaminen var
dock overlagsen de andra kaminerna bade gallande prestanda och gallande
emissioner.
I det andra delprojektet var syftet att undersoka tillampbarheten for ett mer
avancerat AMS (aerosol masspektrometri) instrument, en sa kallad time-of-flight
AMS for studier av emissioner fran en vedkamin. Studien visade att AMS
metoden kan ge unik information om tidsvariationer for emissioner av organiska
amnen i partikelfasen. De organiska partikelemissionerna visade upp ett mycket
kraftigt tidsberoende, de hogsta emissionerna erholls i samband med uppstart och
vedinlagg. AMS metoden gav ocksa en mojlighet att kvantifiera PAH med hog
tidsupplosning. Detta ar unikt och av stor vikt eftersom PAH:er ar
nyckelkomponenter for att forsta partiklars paverkan pa halsan. Forhallandevis
hoga PAH identifierades vid eldning med stora vedsatser med torr ved vilket
ledde till sa kallad overtandning. Det ar mojligt att en betydande andel av PAHemissionerna till utomhusluften sker genom bildning vid forbranning vid hog
temperatur vid lagt syreoverskott. Det ar idag en spridd uppfattning att eldning
med torr ved vid hoga temperaturer ar fordelaktigt ur emissionssynpunkt.
30887-1. Styckved for smaskalig eldning. Projekttid 2007-12-11--2010-12-31.

Projektledare Jan Erik Mattsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Projektet
syftar till att utvardera system for smaskalig produktion och eldning av
styckved121, ett tradbransle med 50-150 m.m. bitstorlek, det vill saga mellan flis
och vanlig pannved. Tidigare studier tyder pa att styckved kan kombinera flisens
fordelar i tillverkning, hantering, inmatning och kostnad med spisvedens fordelar i
lagring och torkning. En princip for att producera styckved finns kommersiellt
tillganglig. Ett viktigt steg ar att utvardera automatisk bransletillforsel. Dessutom
behover hela kedjan fran skog till varme studeras. Resultaten visar att
knubbved122 torkar bra under lagring utomhus, men kan aterfuktas om den inte far
nagon form av regnskydd, att det gar att elda knubbved, dels i konventionella
vedpannor, dels i panna avsedd for automatisk eldning av biobransle med mindre
120 Med spetskamin syftas till en kamin som ligger langt fram i utvecklingen.
121 Styckved avser ved med en bitlangd mellan 50 - 150 m.m.
122 Knubbved definieras pa samma satt som styckved, d.v.s. ved med en bitlangd mellan 50 - 150
m.m.
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bitstorlek an knubbved. Justering och eventuellt en modifiering av pannorna kravs
for att de ska ge lika bra rokgasvarden som konventionell vedeldning. For att
resultaten ska fa genomslag kravs dels att leverantorer satsar pa tillverkning och
leverans av knubbved, till exempel i storsack och dels att eldningsinstruktioner
eller styrprogram for konventionella vedpannor anpassas till knubbved. For en
automatisk matning och eldning av knubbved i pannor under 50 kW kan det
dessutom kravas vissa modifieringar av matarskruv och eldstadsutrymme, sarskilt
for eldning vid lag effekt.
31403-1. Bestamning av verkningsgrad och forlustposter for biobranslepannor metodforbattringar. Projekttid 2008-07-01--2010-12-31.

Lennart Gustavsson fran Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, SP, ar
projektledare for projektet i vilket olika metoder for bestamning av verkningsgrad
och forlustposter varderas och jamfors. Resultaten kan anvandas som hjalpmedel
for optimering av pannkonstruktioner sa att begransningar i
installationsmojligheter liksom korrosionsskador och/eller brandtillbud kan
undvikas. Projektets mal ar:
• att jamfora olika metoder teoretiskt och experimented for att bestamma
verkningsgraden och for att berakna rokgasforlusterna och vardera dessa.
• att ta fram relevanta varden pa stralnings och genomstromningsforluster for tva
typprodukter.
• att studera inverkan pa verkningsgraden av nagra typiska atgarder for
optimering, till exempel okning av varmeoverforingen i konvektionsdelen
respektive okning av isoleringsgraden for heta ytor.
• att fa en battre uppfattning om vilken matnoggrannhet som kan uppnas vid
bestamning av verkningsgraden.
31487-1. Bevakning av och deltagande i arbetet med produktkrav inom
Ekodesigndirektivet for smaskalig forbranningsutrustning for biobranslen. 2008
10-01--2010-12-31.

Lennart Gustavsson, SP Sveriges Tekniska Institut AB ar projektledare for
projektet som mojliggor ett aktivt svenskt deltagande i arbetet med framtagning
av produktkrav for smaskalig biobransleeldad utrustning. Arbetet ska utmynna i
produktkrav enligt EU:s Ekodesigndirektiv for denna produktgrupp. Projektet
genomfors inom forskningsprogrammet Smaskalig varmeforsorjning med
biobranslen eftersom det anses viktigt for branschens foretag.
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Vart mal - en smartare energianvandning
Energimyndigheten ar en statlig myndighet
som arbetar for ett tryggt, miljovanligt och
effektivt energisystem. Genom internationellt
samarbete och engagemang kan vi bidra till att na
klimatmalen.
Myndigheten finansierar forskning och utveckling
av ny energiteknik. Vi gar aktivt in med stod till
affarsideer och innovationer som kan leda till nya
foretag.
Vi visar ocksa svenska hushall och foretag vagen
till en smartare energianvandning.
Alla rapporterfran Energimyndigheten finns
tillgangliga pa myndighetens webbplats
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