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Förord

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) och
Naturvårdsverket fick i juni 1993 i uppdrag att utreda förut-
sättningarna för att minska emissionerna av kolväten vid eldning av
biobränslen i villapannor, kaminer och liknande anläggningar.
Uppdraget redovisas i denna rapport.

Rapporten har utarbetats av en projektgrupp bestående av Lars
Guldbrand, Rolf Ingman och Anders Wikström, NUTEK, samt Leif
Bernergård, Björn Ejner, Christian Nyrén och Titus Kyrklund,
Naturvårdsverket. Lars Guldbrand och Leif Bernergård har varit
huvudansvariga för uppdraget.

I arbetet har vi fått värdefull hjälp av olika myndigheter och
organisationer vid samrådsmöte och genom synpunkter i övrigt.

Stockholm i december 1993

Birgit Erngren Rolf Annerberg

Närings- och Statens naturvårdsverk
teknikutvecklingsverket
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1. Sammanfattning

I svenska småhus finns idag drygt 400 000 pannor som kan användas
för vedeldning. År 1992 förbrukades cirka 11 TWh ved.
Användningen av ved i framtiden är beroende av en rad faktorer och
det är därför svårt att göra bedömningar. Enligt NUTEK's prognos i
"Energirapport 1993" bedöms vedeldningen minska till 9 TWh år
2000.

Flertalet befintliga pannor är av en äldre typ med vattenkyld
eldstad. I en sådan panna är temperaturen så låg att förbränningen
inte kan bli fullständig, med dålig verkningsgrad och höga utsläpp
som följd. Moderna miljögodkända pannor har oftast keramiskt
isolerad eldstad, vilket möjliggör högre temperatur och bättre
förbränning.

De flesta pannorna eldas direkt mot värmebehovet, vilket medför
att de normalt eldas på en mycket låg last. Sådan eldning brukar
kallas direkteldning och ger upphov till väsentligt högre utsläpp än
eldning vid full last. Genom att ansluta pannan till en ackumulator-
tank kan pannan eldas vid full effekt under kort tid, s.k. ackumu-
latoreldning, vilket ger avsevärt lägre utsläpp.

Utsläppet av kolväten från vedeldning är stort. Utsläppet av
flyktiga kolväten (VOC) uppgår till cirka 125 000 ton, vilket motsvarar
cirka 25% av det totala svenska utsläppet. Utsläppet av tunga kol-
väten, som PAH, är betydande och bedöms uppgå till mer än hälften
av det totala svenska utsläppet.

Utsläpp från vedeldning orsakar betydande hälsorisker. Enligt de
utvärderingar som gjorts är omfattande vedeldning med nuvarande
bestånd av pannor och kaminer oacceptabelt från hälsosynpunkt i
tätbebyggda bostadsområden. Vedeldning innebär risk för akuta och
kroniska symptom från luftvägarna, främst hos astmatiker.

Vedeldning ger upphov till höga utsläpp av cancerogena kolväten.
Bedömningar som gjorts visar att risken för cancersjukdom i bostads-
områden med omfattande vedeldning överstiger den nivå som efter-
strävas inom strålskyddet.

Utsläppsgränser för nya vedeldade pannor och kaminer finns i
Boverkets regler sedan 1988. Tyvärr är mer än hälften av de
installationer som görs sådana att de inte uppfyller dessa miljökrav.
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Orsaken är främst att det normalt inte ställs krav på bygglov vid
installation av vedpannor.

Utsläpp frän befintliga pannor kan begränsas om de ansluts till en
ackumulatortank. I vissa fall är det även möjligt att genom vissa
ombyggnader och kompletteringar av pannan förbättra systemets
prestanda.

Genom tekniska förbättringar av konstruktioner för vedeldning
kan utsläppen långsiktigt begränsas. Pannor och kaminer kan
optimeras så att förutsättningarna för en god förbränning i högre
grad uppnås (tillräckligt hög temperatur, tillräckligt lång uppehålls-
tid, samt tillräckligt god omblandning och lufttillförsel). Det bör även
kunna vara möjligt att tillämpa katalytisk rökgasrening. NUTEK
stöder utvecklingsinsatser inom det nya programmet Småskalig
förbränning av biobränslen, som har en budget på 10 miljoner
kronor per år under en treårsperiod från 1993/94. Ett långsiktigt mål
för teknikutvecklingen bör vara att nå ner till samma utsläppsnivåer
som erhålls vid bra oljeeldning, motsvarande miljömärkta oljepannor.

Med utgångspunkt i nationella mål anser vi att följande mål bör
gälla för utsläpp från vedelningen:

• Utsläppen av cancerframkallande ämnen bör minst halveras till
år 2005. Långsiktigt skall dessa utsläpp begränsas med minst
90%.

• Utsläppet av flyktiga organiska kolväten bör halveras til år
2000.

För att uppnå målen anser vi att utgångspunkterna för energi-
produktion i tätorter bör vara:

• Individuell eldning skall begränsas genom att gemensamma
uppvärmningssystem utnyttjas i största möjliga utsträckning.
Individuell eldning med fasta bränslen bör inte förekomma i de
tätaste områdena och endast i enstaka fall i tätare bebyggelse,
och då endast i pannor som fyller högt ställda miljökrav.

• Vedeldning i befintliga pannor med höga utsläpp skall be-
gränsas. All vedeldning bör senast år 2000 ske med produkter
som minst uppfyller nuvarande krav för miljögodkännande.

För att begränsa utsläpp från nya vedpannor anser vi att ett system
med generella normer bör införas. Detta innebär att alla produkter
som installeras måste uppfylla vissa givna miljökrav. Vi föreslår att en
"Lag om småskalig eldning med fasta bränslen" införs. Om lag-
förslaget antas kan utsläppskrav införas i en förordning som utfärdas
med stöd av lagen. För att främja produkter med lägre utsläpp än de



obligatoriska kraven anser vi att miljömärkning på sikt bör införas för
vedeldade pannor och kaminer. Vi anser också att det är angeläget
med ökade satsningar på information kring miljöproblemen med
vedeldning.

Vi anser att kommunerna bör ha möjlighet att utfärda generella
föreskrifter för vedeldning i befintliga pannor och kaminer för att
begränsa utsläppen från dessa. Vi har därför föreslagit en förändring
av hälsoskyddsförordningen så att detta kan bli möjligt. Vi anser att
kommunerna bör utnyttja en ändrad hälsoskyddsförordning på så
sätt att man successivt anger mål för olika bostadsområden, beroende
på hur stora problem vedeldning bedöms orsaka. Som generellt mål
bör gälla att all vedeldning inom tätort skall ske med produkter som
minst motsvarar de nuvarande miljökraven senast år 2000.

Även öppen eldning av trädgårdsavfall ger upphov till stora
utsläpp och förorsakar i många fall olägenheter. Vi har därför
föreslagit en ändring i hälsoskyddsförordning som ger kommunerna
möjlighet att utfärda förbud mot sådan eldning.

Vi anser att kostnaderna för att genomföra de åtgärder vi föreslagit
skall belasta dem som eldar med ved. Kostnaderna kan uppskattas till
cirka 600 miljoner kronor per år de närmaste åren. Hänförs denna
kostnad helt till reduktionen av kolväten blir kostnaden 10-20 kr/kg
reducerat utsläpp. Denna kostnad är inte högre än kostnaderna för
reduktion av utsläpp inom andra samhällssektorer.



2. Teknik

2.1 Förbränningsprocessen

Förbränning av fasta bränslen såsom ved kan delas upp i ett antal
delprocesser.1' 2> Vid relativt låg temperatur (100'C - 200 *C) sker en
torkning av bränslet. Vid högre temperatur (300 *C -- 800 *C) avgår
bränslets flyktiga beståndsdelar genom pyrolys eller förgasning. Den
största delen av bränslets energi-innehåll frigörs vid gasfas-
förbränning av dessa flyktiga beståndsdelar. Der. fasta resten, koks-
återstoden, förgasas eller förbränns vid än högre temperaturer på
mellan 800 *C och 900 "C.

För att uppnå en effektiv förbränning krävs att ett antal kriterier är
uppfyllda. Syre måste tillföras i tillräcklig mängd. Omblandningen i
förbränningsanläggningen måste vara så effektiv att bränsle och syre
blandas i riktiga proportioner i hela förbränningszonen.
Temperaturen måste vara tillräckligt hög för att förbrännings-
reaktionerna skall ske, och det gasformiga bränslets uppehållstid i
förbränningszonen måste vara tillräckligt lång för att reaktionerna
skall hinna slutföras.

De viktigaste förutsättningarna för god förbränning kan samman-
fattningsvis sägas vara tillräckligt hög temperatur, tillräckligt lång
uppehållstid, samt tillräckligt god omblandning och lufttillförsel.

Ur emissionssynpunkt är ovanstående kriterier även förut-
sättningen för låga utsläpp av kolmonoxid och oförbrända kolväten i
form av tjäror eller flyktiga kolväten. Mycket höga temperaturer
gynnar dock den termiska bildningen av kväveoxider.

2.2 Förbränningsteknik

Äldre konstruktioner av fastbränslepannor för småhus har ofta en
vattenkyld eldstad. Denna typ dominerar fortfarande i det befintliga
beståndet. I en sådan panna kyls i allmänhet lågan så pass mycket av
väggarna i eldstaden att förbränningen inte blir fullständig. Dålig
verkningsgrad och höga emissioner blir följden. Moderna miljö-
godkända pannor har oftast keramiskt isolerad eldstad vilket
möjliggör högre temperaturer och bättre förbränning.



Lufttillförseln är i allmänhet uppdelad i två separata flöden.
Primärluft tillsätts bränslebädden och avpassas för att genom reaktion
med bränslet generera den värme som behövs för torknings- och
avgasningsprocesserna. För förbränningen av bränslets flyktiga
beståndsdelar tillsätts ytterligare luft, sekundärluft.

Lufttillförseln i en panna kan ske på olika sätt, exempelvis till följd
av naturligt drag eller drag som åstadkommits med hjälp av en
rökgasfläkt. Med fläktstyrd inblåsning av förbränningsluften kan
stabilare förbränningsförhållanden och en bättre turbulent om-
blandning erhållas.

Vedpannor kan konstrueras enligt flera olika principer. Vid s.k.
överförbränning tillsätts primärluften bädden underifrån. Hela
bränslebädden blir övertänd och gasfasförbränningen sker både
mellan vedstyckena i bädden och i utrymmet ovanför. Sekundärluft
tillsätts i övre delen av bäddutrymmet.

Även vid underförbränning tillförs primärluften underifrån. Till
skillnad från vid överförbränning är dock konstruktionen sådan att
de gasformiga bränslekomponenterna inte leds upp genom hela
bränslebädden utan ut i pannans bakre del. Syftet är att det skall
brinna endast i den nedre delen av bränslebädden.
Gasfasförbränningen sker till större delen utanför bädden, där
sekundärluften också tillsätts.

Vid omvänd förbränning tillsätts primärluften ovanför bränslet.
Luften passerar nedåt genom bädden och ut under rosten, där
sekundärluften tillsätts. Liksom vid underförbränning brinner bara
nedre delen av bränslebädden, och gasfasförbränningen sker utanför
bädden.

Med hjälp av en s.k. förugn kan 1e olika delstegen i förbrännings-
processen hållas än mer åtskilda.3* Detta möjliggör en mera långt-
gående optimering av å ena sidan gasfasförbränningen, vilken sker i
pannan, och å andra sidan torkning, avgasning och koksförbränning,
som sker i förugnen. Genom att komplettera en gammal panna med
förugn och ackumulatortank kan systemets prestanda ofta förbättras.

I allmänhet är värmebehovet i ett småhus långt ifrån så stort som
värmepannans maximala effekt. Om pannan endast skall tillgodose
byggnadens omedelbara värmebehov nödgas eldningen ske på
mycket låg last. Förbränningen blir därvid ineffektiv och utsläppen av
kolmonoxid och kolväten höga. Värme kan emellertid lagras i form av
varmvatten i en isolerad tank. Med en sådan ackumulatortank i
systemet kan pannan i stället eldas med full effekt under kortare tid.



Det är då möjligt att få betydligt renare och effektivare förbränning,
eftersom pannan eldas på det sätt den främst är dimensionerad för.

Ett modernt vedbaserat värmesystem för småhus kan exempelvis
bestå av en vedpanna med omvänd förbränning och keramiskt
infodrad eldstad som eldas mot en tillräckligt stor ackumulatortank.

2.3 Prestanda

Vid förbränning av bränslen som ved är de huvudsakliga slut-
produkterna koldioxid och vatten. En annan slutprodukt som härrör
från bränslets och/eller luftens kväveinnehåll är kväveoxider (NOx )•

Vid vedeldning är utsläppen av kolmonoxid och oförbrända kol-
väten avsevärt högre än vid exempelvis småskalig oljeledning ellar
storskalig fastbränsleförbränning.

Vedpannor för småhus eldas i allmänhet satsvis. För varje inlägg
av ved kan förbränningsförloppet sedan delas in i en startfas, en
stationär fas och en slutfas. På grund av låg förbränningstemperatur i
startfasen och luftöverskott i slutfasen bidrar dessa två perioder till en
stor del av förbränningscykelns totala utsläpp.

Enligt Boverkets nybyggnadsregler skall en miljögodkänd
vedpanna släppa ut högst 30 mg tjära per MJ tillfört bränsle (se vidare
avsnitt 6). En modern vedpanna klarar detta gränsvärde för utsläpp
av tunga kolväten, men endast vid eldning vid full effekt mot
ackumulatortank.4'2) Traditionellt konstruerade pannor överskrider i
genomsnitt gränsvärdet cirka 20 - 30 ggr vid eldning mot ackumu-
latortank.

Moderna miljögodkända vedpannor släpper även i genomsnitt ut
cirka 450 mg flyktiga kolväten per MJ tillfört bränsle, medan mot-
svarande värde för en traditionell vedpanna är cirka 1 800 mg/MJ. I
andra förbränningssammanhang ligger utsläppen av flyktiga kol-
väten normalt under 10 mg/MJ.

Utsläppen av kväveoxider ökar med belastningen. Vid full last är
emissionen från en modern panna cirka 100 — 140 mg/MJ. Vid
eldning på lägre last sjunker kväveoxid-utsläppen. Även äldre och
mindre effektiva pannor har normalt lägre utsläpp av kväveoxider.
Utsläppen av kväveoxider från större förbränningsanläggningar
regleras dels genom utsläppsbegränsningar, dels genom systemet
med kväveoxidavgifter. För större nybyggda förbrännings-
anläggningar begränsas utsläppet till 50 mg/MJ som årsmedelvärde.

En bra, modern vedpanna har en pannverkningsgrad på cirka 75%.
Årsmedelverkningsgraden (som även tar hänsyn till diverse system-
förluster) ligger idag under 70% för nyinstallationer.5/ 6> Den genom-



snittliga årsmedelverkningsgraden för det befintliga beståndet av
pannor för vedeldning är svår att uppskatta, men torde kunna vara av
storleksordningen 50%.

Som jämförelse kan nämnas att årsmedelverkningsgraden vid
oljeeldning idag ligger på i genomsnitt 68% för det befintliga
beståndet.5»6* Moderna oljepannor kan ha en åi smedel verkningsgrad
på uppemot 85%, medan vissa pannkonstruktioner når värden kring
90%.

2.4 Förbränningsutrustning

Det finns flera olika typer av värmepannor för vattenburen
uppvärmning och varmvatten i vilka man kan elda med fasta
bränslen såsom ved.1'7*

På marknaden finns ett antal renodlade vedpannor med effekter på
mellan 20 och 45 kW. Det finns även olika typer av pannor avsedda
för flera olika bränslen. En s.k. enkelpanna är konstruerad för att i
samma förbränningsrum kunna elda både olja och fasta bränslen. En
dubbelpanna är utrustad med två separata eldstäder för olja och
fastbränsle. En allbränslepanna eller kombipanna kan även värmas
med el. En varmvattenberedare för tappvatten kan vara inbyggd i
pannan eller vara separat monterad i en ackumulatortank.

Flerbränslepannor av olika slag är oftast inte dimensionerade
främst för vedelning. Ur miljö- och säkerhetssynpunkt är det i
allmänhet olämpligt att kontinuerligt elda med ved i sådana
konstruktioner. Trots detta eldas ved idag i första hand i pannor av
detta slag. Eldning i kombipannor medför ofta högre rökgas-
temperaturer än de 350'C som rökkanaler normalt är konstruerade
för.8> Bristfälligt underhåll m.m. bidrar även till förekomsten av
sotbränder.

Förutom värmepannor finns flera andra typer av förbrännings-
utrustning för vedeldning. Dessa värmer den omgivande luften och
är i allmänhet inte avsedda att utgöra den huvudsakliga värmekällan
i ett hus. En relativt stor andel ved (uppemot 20%) förbrukas dock i
hus vars primära värmekälla inte ger möjlighet till eldning av fast-
bränsle, vilket antyder att användningen av denna typ av förbrän-
ningsutrustning ej kan betraktas som marginell.

Braskaminer kan användas som komplement eller reserv-
värmekälla, samt för trivseleldning. På den svenska marknaden finns
ett flertal miljögodkända braskaminer med effekter i storleks-
ordningen 5 till 15 kW. Verkningsgraden för en braskamin ligger



vanligen mellan 60% och 75%. Krav för miljögodkännande är utsläpp
på högst 40 mg tjära per MJ tillfört bränsle.

I en kakelugn passerar de varma rökgaserna genom en långt
system av kanaler, och värmer därvid upp ett värmelager av eldfast
tegel, täljsten, eller liknande. Miljö- och typgodkända kakelugnar med
effekter på upp till 10 —15 kW finns på marknaden. Kraven för miljö-
godkännande är samma som för braskaminer.

En öppen spis kan genom komplettering med en spisinsats ges en
funktion liknande braskaminens, men med en något lägre verknings-
grad. Spisinsatser typgodkännes för normal eldning vid uppfyllande
av vissa krav.

Eldning i öppen spis ger låg verkningsgrad (kring 15%) och har
främst trivseleffekt.
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3. Vedeldningens omfattning

3.1 Sveriges energitillförsel
Under 1992 uppgick den totala energitillförseln i Sverige till 436 TWh.
Av dessa härrörde 71 TWh från biobränslen av olika slag.1)

Totalt användes 1992 totalt 102 TWh för uppvärmning och varm-
vatten i bostäder och lokaler. Användningen i småhus var cirka
51 TWh. Av detta energibehov täcktes 23 TWh av elvärme, 15 TWh av
olja och 2 TWh av fjärrvärme. Ungefär 11 TWh av uppvärmnings-
behovet täcktes med trädbränslen, i huvudsak ved men även smärre
mängder av exempelvis flis.

3.2 Uppvärmning av småhus 1992

Statistiska centralbyrån genomför årligen en urvalsundersökning av
energiförsörjningen i småhus. I studierna för åren fram till och med
1990 ingick såväl jordbruksfastigheter som andra småhus. Sedan 1991
ingår inte jordbruksfastigheter, utan endast småhus på annan
fastighet.

År 19922> var antalet småhus för permanent boende (förutom
jordbruksfastigheter) 1584 000 ± 25 000*. Av dessa var cirka 714 000
för sin huvudsakliga värmetillförsel försedda med egen panna med
möjlighet att förbränna flytande och/eller fasta bränslen. Ungefär lika
många hade enbart direktverkande eller vattenburen elvärme. Endast
omkring 100 000 hus var anslutna till fjärrvärmenätet.

Enligt statistiken för 19903'4) utnyttjades omkring 30% av veden i
jordbruksfastigheter, trots att dessa fastigheter bara utgjorde cirka en
tiondel av småhusbeståndet.

För uppvärmning av en större villa åtgår i storleksordningen
20 - 40 m3 ved,5> motsvarande omkring 25-50 MWh. I cirka 180 000
hus används årligen mer än 10 m3 ved, medan man i cirka 90 000 hus
använder mer än 20 m3 .1 cirka 78 000 hus används enbart ved för
uppvärmning.

* Undersökningen baseras på ett urval som för år 1992 utgjordes av 5 275 småhus.
De framräknade värdena för det totala småhusbeståndet är därför i varierande
utsträckning behäftade med en viss osäkerhet. Den angivna felgränsen för det totala
antalet småhus ger en viss indikation på osäkerhetens storlek.
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Av de småhus som var utrustade med värmepannor hade cirka
439 000 pannor av sådan konstruktion att fasta bränslen kunde
utnyttjas. Endast 33 000 var renodlade vedpannor, medan övriga
pannor var flerbränslepannor av olika slag (dubbelpannor, kombi-
pannor, allbränslepannor, ...). Största mängden ved eldas i fler-
bränslepannor, och nära 2/3 av de 78 000 hushåll som enbart
använder ved för uppvärmning gör det i vännepannor avsedda även
för vattenburen elvärme och/eller oljeeldning.

Som komplement till annan uppvärmning fanns enligt Folk och
Bostadsräkningen 1990 även 253 000 vedspisar, kakelugnar eller
kaminer.6*

3.3 Geografisk fördelning

För att undersöka hur stor del av vedanvändningen som sker inom
tättbebyggt område genomfördes en särskild analys7^ av de data som
ligger till grund för Statistiska centralbyråns energistatistik för
småhus 1992.

Tätortsbegreppet bygger på en gemensam nordisk definition vars
utgångspunkt är hussamlingar med minst 200 invånare och med
normalt avstånd mellan husen på mindre än 200 m. För varje
församling kan andelen glesbygd beräknas. Vedanvändningen 1992
har sedan delats upp efter andelen glesbygd som karaktäriserar den
församling inom vilken respektive fastighet var belägen. I tabellen
nedan visas den totala uppskattade vedanvändning för småhus enligt
statistiska centralbyråns statistik för småhus 19922'7) uppdelad på
detta sätt.

Förutom den vedanvändning som redovisas i statistiken för år 1992
tillkommer vedanvändningen på jordbruksfastigheter, vilken till
största delen torde kunna hänföras till glesbygd. Med stöd i
statistiken för 19903' 4) har vi antagit att vedförbrukningen i
jordbruksfastigheter uppgår till 30% av den totala användningen.

Som framgår av tabellen finner man att ungefär en fjärdedel av
veden används i fastigheter belägna i församlingar som till mer än
80% kan karaktäriseras som tätort. Vedanvändningen per fastighet är
som väntat högre i församlingar med större andel glesbygd, men det
stora antalet småhus belägna inom de mest tätbebyggda församling-
arna medför ändå att vedanvändningen i tätort blir tämligen om-
fattande.
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Tabell 3.1 Vedanvändningens fördelning mellan tätort och glesbygd i
Sverige 1992

Andel glesbygd i
församlingen (%)

0 - 20%

20- 40%

40- 60%

60- 80%

80- 100%

100% (Jordbruk)

Antal fastigheter

(tusental)

955

273

149

74

132

Vedanvändning
(m3)

1753

1384

855

521

692

Genomsnittlig
vedanv. per

fastighet (m3)

1,8

5,1

5,7

7,0

5,2

Andel av totala
vedanvändn. (%)

24%

19%

11%

7%
9%

30%

Källa: Referenserna 2), 3) och 7)

För att få en säkrare bild av hur stor del av vedeldningen som sker
inom tättbebyggt område måste en betydligt mera detaljerad studie
genomföras. Det mycket översiktliga resonemang som förs ovan ger
endast en viss antydan om rimligheten för några olika antaganden.
Om man antar att vedeldningen i kategorin med upp till 20% gles-
bygd i stort sett kan hänföras till tättbebyggt område skulle detta tyda
på att åtminstone uppemot 25% av veden används i tätort. Om även
en del av vedanvändningen i de övriga kategorierna hänförs till
tättbebyggt område erhålls en högre siffra.

3.4 Bestånd i detalj

På initiativ av Länsförsäkringar har två mera detaljerade studier av
vedeldning för uppvärmning av småhus genomförts i Älvsborgs län
och i Gävleborgs län8' 9> 10\

I Älvsborgsstudien består underlaget av alla bolagets försäkrings-
tagare inom länet med installerad värmepanna. Man finner att ved
används för att täcka mer än 60% av värmebehovet i ungefär 57% av
de cirka 8 000 pannorna, medan 44% pannorna har ved som huvud-
sakligt bränsle.

Bara 6,6% av de värmepannor som främst används för vedeldning
är miljögodkända. Inte ens alla dessa pannor ingår i ett riktigt
dimensionerat och installerat uppvärmningssystem.

Fortfarande under 1991 valde bara 42% av kunderna en miljö-
godkänd panna vid nyinstallation.

Pannornas medellivslängd i urvalet är närmare 30 år.

I Gävleborgs län har man studerat ett mindre urval, bestående av
försäkringstagare som eldar ved i utrustning som har en stålrörs-
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skorsten. Drygt hälften av vedeldarna i denna studie använder
värmepannor av något slag, medan övriga installationer huvud-
sakligen utgörs av braskaminer.

Av värmepannorna i undersökningen är bara 39% är kopplade till
ackumulatortank. Endast 5,5% av pannorna är miljögodkända.

3.5 Prognoser och bedömningar

Alla framtidsbedömningar är behäftade med osäkerhet. Resultaten är
en produkt av såväl direkta som implicita antaganden man gör under
prognosarbetet. Resultaten beror även av en mängd andra omvärlds-
faktorer som var och en för sig kan vara mer eller mindre osäkra. När
förutsättningarna ändras, påverkas även utfallet. Detta innebär att
alla prognoser bör tolkas med stor försiktighet.

Det finns ett flertal olika prognoser och scenarier för Sveriges
framtida energiförsörjning. I tabellen nedan återges data av intresse
för småskalig vedeldning från några av dessa.

Tabell 3.2 Framtida vedanvändning i Sverige

Befolkning (tusental)

Antal småhus
(tusental)

Energianvändning för
uppvärmning och
varmvatten i småhus
(TWh)

Varav från ved (TWh)

1992D

8668

1920

51

11

19951*

12

20002)

8 950

2038

48

9

20053>

48

8

20154>

Högt: 46

Lågt: 41

Högt: 14

Lågt: 11

Källa: 1) Energiförsörjningen i Sverige • Läget 1992. Prognos 1993-1995. NUTEK1993
2) Energirapport 1992. NUTEK Bl 9919
3) Energirapport 1993. NUTEK Bl 993:6
4) Miljöanpassade energiscenarier. Statens energiverk 1989:4

Prognoserna för åren 1995, 2000 och 2005 ger en ganska likartad
bild av den framtida energiförsörjningen. Som framgår av tabellen
förväntas både befolkningen och antalet småhus öka något. Den
totala energiåtgången för uppvärmning och varmvatten i småhus
förväntas trots detta minska till följd av energisparåtgärder och
effektiviseringar. Enligt förutsättningar och antaganden som närmare
redovisas i NUTEK's Energirapport 199211* och 199312> förutspås
användningen av ved för uppvärmningsändamål minska än mer.
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Detta beror delvis på att förbränningsutrustning för ved idag har
förhållandevis låg genomsnittlig årsmedelverkningsgrad, både i
befintligt bestånd och i nyproduktion. Tekniska förbättringar kan
därför förväntas sänka bränsleåtgången relativt mycket för ved-
baserad värmeproduktion. En annan faktor bakom den prognosti-
serade nedgången i vedanvändningen är att en allt större andel av
småhusen i framtiden förväntas få elbaserad uppvärmning.

Energiscenariot för år 2015 är hämtat ur statens energiverks
Miljöanpassade energiscenarier Sverige 2015.14) I denna presenteras
möjlig framtida utveckling både för ett basalternativ och ett miljö-
scenario vid både hög och låg ekonomisk tillväxt. Även i denna studie
förutsägs det totala energibehovet för uppvärmning minska trots en
ökning av antalet lägenheter, lokaler och småhus. Här antas dock
andelen eluppvärmda småhus i stället minska till följd av kraftigt
högre elpriser.

Enligt Miljöanpassade energiscenarier förväntas användningen av
ved och flis för enskild uppvärmning av bostäder och lokaler öka. I
basalternativen med låg och hög ekonomisk tillväxt är ökningen
relativt liten, till 11,3 TWh respektive 11,8 TWh. I miljöscenariet med
hög tillväxt förutsägs en uppgång till 12,6 TWh, medan miljöscenariet
för låg tillväxt förutspår att 14,0 TWh ved, flis m.m. används för
bostäder och lokaler år 2015. Denna siffra inkluderar dock även en
viss användning av trädbränsle i flerbostadshus.

Det är naturligtvis fullt möjligt att den framtida användningen av
ved i småhus i Sverige kommer att utvecklas på annat sätt än enligt
de bedömningar som redovisats ovan. Eventuellt skulle t.ex. en annan
prisutveckling för el och olja, eller ett aktivt främjande av biobränslen,
kunna göra att vedanvändningen i småhus i stället ökar betydligt.
Andra uppskattningar av den framtida vedanvändningen för upp-
värmning av småhus ger också betydligt högre siffror, exempelvis 17
TWh år 2010 (Stridsberg, Föredrag vid seminarium Modern
biobränsleteknik 1993-10-07).
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4. Utsläpp

Emissioner från småskalig vedeldning kan variera stort både vad
gäller halter och sammansättning. En anläggnings emissionsprofil
beror i första hand på eldstadens tekniska utformning, eldnings-
tekniken, lastförhållandet och bränslet (form och kvalitet).

I nedanstående tabeller redovisas några av de parametrar som SP
(Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, tidigare Statens
Provningsanstalt) har kvantifierat i en studie.6* Mätningar har utförts
på tre moderna, keramiskt infodrade pannor och en traditionell
panna med vattenkyld eldstad. För de moderna pannorna redovisas
endast ett medelvärde i nedanstående tabeller. De bägge panntyperna
eldades i olika omgångar på full effekt mot ackumulator såväl med
torr som med fuktig ved. Full effekt motsvarar normalt 20-30 kW.
Pannorna provades även vid direkteldning på låg effekt.

I övrigt finns en rad mätningar utförda som omfattar bl.a. koloxid,
PAH (polyaromatiska kolväten), tjära, totalkolväte, stoft, NOx,
dioxiner, klorbensen, klorfenoler, samt ett antal enskilda
kolväten.1'2-3'4,5,6)

Tjära

För tyngre kondenserbara kolväten används ofta samlingsnamnet
tjära. För en exakt definition hänvisas till SFs provningsregler.14)

Tabell 4.1 visar att utsläppet av tjära understiger gränsvärdet för
moderna pannor vid ackumulatoreldning av torr ved. Utsläppet är
högre vid ackumulatoreldning med fuktig ved, men i vissa fall klaras
gränsvärdet även under dessa betingelser.10* Vid eldning i den
traditionella pannan var utsläppet långt över gränsvärdet även vid
ackumulatoreldning av torr ved. Utsläppet av tjära för denna typ av
pannor varierar normalt mellan 300 och 5 000 mg/MJ.

Av SP's studie vid varierande effektuttag1) framgår att tjärkravet
överskrids vid dellast för de tre provade moderna pannorna, även vid
belastningen 15 kW då man börjar närma sig pannans maximala
effekt. De redovisade halterna vid dellast ligger på en nivå 3 till 50
gånger högre än kravet för miljögodkänd teknik.
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Tabell 4.1 Utsläpp av tjära vid vedeldning

Förbränningsanläggning Bränsle Tjära (mg/MJ)

Miljögodkända vedpannor

Ackumulatoreldning (full effekt)

Direkteldning (låg effekt)

Ej miljögodkänd vedpanna

Ackumulatoreldning (full effekt)

Direkteldning (låg effekt)

torr ved

fuktig ved

torr ved

torr ved

fuktig ved

torr ved

15

30

600

350

1050

(saknas)

voc
VOC är ett samlingsnamn för flyktiga organiska kolväten (Volatile
Organic Compounds). De värden som redovisas i tabellen visar att
utsläppen är högst vid direkteldning i traditionella pannor. Vid
ackumulatoreldning minskar utsläppen markant. Minskningen i
utsläpp vid övergång från direkteldning till ackumulatoreldning med
modern teknik är dock inte lika stor som för tjärutsläppen. I SP's
studie mättes de elva flyktiga kolvätena eten, propen, myrsyra,
ättiksyra, metyletylketon, bensen, anilin, fenol, metanol, etanol och
butadien.

Tabell 42 Utsläpp av VOC vid vedeldning.

Förbränningsanläggning

Miljögodkända vedpannor

Ackumulatoreldning (full effekt)

Direkteldning (låg effekt)

Ej miljögodkänd vedpanna

Ackumulatoreldning (full effekt)

Direkteldning (låg effekt)

Bränsle

torr ved

fuktig ved

torr ved

torr ved

fuktig ved

torr ved

VOC (mg/MJ)

350

400

2850

1250

1700

3 550
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Koloxid

Vid fullständig förbränning omvandlas all koloxid till koldioxid.
Utsläppet av koloxid kan alltså ses som ett mått på förbränningens
effektivitet. Tabellen nedan visar att utsläppet av koloxid i likhet med
tjärutsläppet är högre vid direkteldning än vid ackumulatoreldning.
Koloxidutsläppet är även något högre vid ackumulatoreldning med
fuktig ved jämfört med torr ved. SP's studie vid varierande
effektuttag visar att utsläppet av koloxid minskar vid ökande
belastning av pannan (detta gällde för de miljögodkända pannorna
med naturligt drag).

Tabell 43 Utsläpp av koloxid vid vedeldning

Förbränningsanläggning

Miljögodkända vedpannor

Ackumulatoreldning (full effekt)

Direkteldning (låg effekt)

Ej miljögodkänd vedpanna

Ackumulatoreldning (full effekt)

Direkteldning (låg effekt)

Bränsle

torr ved

fuktig ved

torr ved

torr ved

fuktig ved

torr ved

CO (mg/MJ)

1250

1350

6050

5800

6700

(saknas)

Kväveoxider

Av tabell 4.4 samt SP's studier framgår att utsläppet av kväve-
oxider för moderna pannor var nästan dubbelt så högt vid ackumu-
latoreldning som vid direkteldning med låg effekt. SP's studie vid
varierande last visar att utsläppet av kväveoxider ökar med pannans
last. Dessa studier bekräftar att det finns ett omvänt samband mellan
utsläppen av kväveoxider och kolväten. Den teknikutveckling som
har förekommit under de senaste tio åren har varit inriktad på att
minska utsläppen av tunga kolväten (tjära) genom en höjning av
förbränningstemperaturen och en styrning av tilluften. Den nya
tekniken har därvid gett upphov till högre specifika utsläpp av
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kväveoxider. Detta förhållande kan dock sannolikt förbättras genom
ytterligare teknikutveckling.

Tabell 4.4 Utsläpp av kväveoxider vid vedeldning

Förbränningsanläggning

Miljögodkända vedpannor

Ackumulatoreldning (full effekt)

Direkteldning (låg effekt)

Ej miljögodkänd vedpanna

Ackumulatoreldning (full effekt)

Direkteldning (låg effekt)

Bränsle

torr ved

fuktig ved

torr ved

torr ved

fuktig ved

torr ved

NOx (mg/MJ)

120

120

70

60

80

(saknas)

4.1 Generella skillnader mellan anläggningstyper

Om man jämför vedeldade pannor baserade på äldre teknik med
nyare miljögodkända pannor finner man att emissionen av tjära har
minskat 20-50 gånger. Förbättringar, om än ej lika drastiska, har även
påvisats för andra kolväten.6)

Även inom gruppen miljögodkända pannor kan storleken av olika
utsläpp variera. Skillnaden beror i stor utsträckning på att de
förbränningstekniska förutsättningarna varierar mellan olika pann-
konstruktioner.

Mätningar utförda av SP visar att emissionsnivåerna skiljer sig
mellan moderna kaminer och moderna vedeldade pannor. För miljö-
godkända kaminer ligger tjärhalten ofta mellan 25 och 35 mg/MJ
(krav: mindre än 40 mg/MJ). Miljögodkända vedpannor anslutna till
ackumulatortank kan däremot ha emissionsnivåer understigande
10 mg tjära/MJ (krav: mindre än 30 mg/MJ). Det finns även vissa
moderna pelletskaminer som vid provning haft lägre utsläpp än
10 mg tjära/MJ.

4.2 Korrelation mellan föroreningar

Det är av flera skäl intressant att känna till en eventuell korrelation
mellan emissionen av olika föroreningar. Det är betydelsefullt att ta
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fram indexsubstanser som kan mätas förhållandevis enkelt och som
så riktigt som möjligt representerar den totala utsläppsbilden. Detta
förenklar provning och kontroll. Det kan också vara betydelsefullt vid
teknisk utveckling, eftersom det är dyrt att göra kompletta utsläpps-
mätningar i varje utvecklingssteg. Kunskap om samband mellan olika
föroreningar kan också underlätta utvärderingen av utländska
mätningar i de fall man mäter andra föroreningar än de vi normalt
mäter.

Vedens relativt sett komplexa förbränning försvårar bestämmandet
av korrelationer. Under förbränningens stationära del kan vissa
korrelationer uppskattas. Det har dock visat sig vara svårt att finna
klara samband under start- och slutfasen.

SP mäter tjära och stoft i sina miljögodkännandetester av pannor
och kaminer. Korrelationen mellan utsläpp av stoft och tjära för ett
antal olika vedslag har undersökts vid KTH, Stockholm.7* Ingen av
undersökningarna har kunnat påvisa att det föreligger ett systema-
tiskt samband mellan stoft- och tjäremissionen.

Flera studier har gjorts av korrelationen mellan olika typer av
kolväten (totalkolväte och VOC samt totalkolväte och tjära). Forskare
är eniga om att korrelation föreligger, men någon exakt kvantifiering
har ej kunnat göras. En orsak till detta är att sambanden varierar
mellan olika typer av pannor och mellan olika bränslen. Det finns
således inga allmängiltiga korrelationssamband.

SP's mätningar visar att totalkolväte- och VOC-halterna för deras
testade pannor är av samma storleksordning. Vad gäller
korrelationen mellan tjära och VOC har man kunnat konstatera att
utsläppen av VOC minskat mindre än utsläppen av tjära vid
övergång till den bättre teknik som nu finns på marknaden.6) Den
naturliga förklaringen till detta är att gränsvärdet är angivet för tjära,
ej VOC.

Såväl svenska som utländska mätningar visar att en relativt stark
positiv korrelation föreligger mellan emissionerna av CO och total-
kolväte under gasförbränningsfasen.8' 9) En utländsk studie visar att
det råder linjärt samband mellan utsläppen av CO och totalkolväte.12)
Sambandet varierar dock under de olika förbränningsfaserna, samt
även mellan olika typer av pannor. Då både VOC och tjära är en del
av totalkolvätehalten bör rimligtvis även dessa ha ett samband med
utsläppet av CO. Detta samband har dock hittills inte kunnat
preciseras.

Det har ej kunnat konstateras någon korrelation mellan tjära och
PAH respektive dioxiner. I en undersökning av dioxinemissionen
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från småskalig vedeldning gjordes bedömningen att det fanns en
tendens till att dioxinhalterna från respektive panna minskade vid
sämre förbränning.5) Samma studie visade att en traditionell överför-
bränningspanna hade högre dioxinutsläpp än en modern keramiskt
infodrad panna.

För att få förståelse för hur emissionen av skilda föroreningar sam-
varierar under hela förbränningscykler krävs att antalet mätningar på
en och samma anläggning mångdubblas. Dagens mätningar med
endast ett fåtal (2-3) mätserier per anläggning ger ofta för spridda
data för kunna att tjäna som bra underlag vid bestämning av
korrelation mellan olika emissioner.

4.3 Provmetoder, samt användandet av indexsubstans

Under 80-talets början studerades korrelationen mellan ett antal olika
föroreningar. Syftet var att ta fram representativa utsläppsparametrar
för pannor och kaminer, lämpade för provningsregler. Slutsatsen av
emissionsstudierna var att totalkolväte- och tjärhalt var lämpliga
indexsubstanser för utsläpp av kolväten och organiska ämnen vid
manuell bränsletillförsel, samt att koloxid var en lämplig indexsub-
stans vid automatisk bränsletillförsel.2) Naturvårdsverkets
bedömning att tjära var mer lämpat som indexsubstans än total-
kolväte resulterade i att SP utarbetade provningsregler för utsläpp av
tjära. Denna mätmetod har varit bra för att skilja ut pannor med
undermålig teknik och mycket höga emissioner. Kostnaden för att få
en panntyp provad enligt SFs provningsmetod14) är 27 000 kronor
exkl. moms (juni -93). I Sverige finns idag ingen praxis för mätning av
utsläpp från vedeldning på ort och ställe, det vill säga direkt i husets
skorsten. SP's mätmetod är ej tillämplig i detta fall utan här skulle
istället ett förenklat mätförfarande vara bättre lämpat.

4.4 Totala utsläpp

För att kunna bedöma det totala utsläppet från småskalig vedeldning
av en viss förorening måste man först uppskatta respektive
anläggningstyps emissionsfaktor. Därefter beräknas en total
emissionsfaktor för småskalig vedeldning genom att hänsyn tas till
olika förbränningsteknikers andel av eldad ved. Slutligen kombineras
den totala emissionsfaktorn med vedförbrukningen.

I tabell 4.5 visas den totala emissionen av vissa föroreningar utifrån
beräknad vedförbrukning.
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Tabell 4.5 Utsläpp i kton/år från småskalig vedeldning

År

1980

1990

2000

VOC

140

125

101

Emissioner (kton/år)

NOx
2,2

2,2

2,5

Tjära

65

58

45

Metan

11

10

9

Källa: C. Nyrén, Småskalig vedeldning - teknik luftföroreningar,
lagstiftning m.m., SNV rapport 4268,1993.

Av ovanstående tabell framgår att VOC- och tjäremissionerna
bedöms minska i viss utsträckning till år 2000. Delvis beror detta på
att andelen miljögodkänd teknik förväntas öka successivt. Den
huvudsakliga anledningen är dock att de värden för ved-
förbrukningen som använts för beräkningarna bygger på NUTEK's
prognoser, i vilka vedeldningen bedöms minska. Ändras något eller
några av de antaganden som prognosen baseras på ändras även
utfallet, varför resultatet bör tolkas med försiktighet. Exempelvis kan
en framtida avveckling av kärnkraften komma att öka intresset för
småskalig vedeldning utöver vad NUTEK anger i sina prognoser.

4.5 Jämförelse med oljeeldning

Det kan vara intressant att jämföra utsläpp från småskalig ved- och
oljeeldning. För att en jämförelse skall bli rättvis jämförs här
marknadens bästa förbränningstekniker för respektive bränslesUg.
Detta bedöms motsvara miljögodkända vedpannor och miljömärkta
oljepannor (Svanen).

Då miljömärkningen av oljepannor precis har kommit igång och
mätunderlaget är begränsat antas här gällande krav som ett mått på
emission.11^ För miljögodkända vedpannor anpes medelvärdet av
emissionen från tre stycken pannor.6*

Tabell 4.6 Jämförelse av emissioner från individuell olje- och vedeldning

Anläggningstyp NOx(mg/MP THC(mg/MJ) CO(mg/MJ)

Miljögodkända vedpannor* 120 60 1250

Miljömärkta oljepannor » 33 4 15

* Värdena för ovanstående iniljögodkända vedpannor gäller vid eldning mot
ackumulator med torr ved (16% fukthalt). Värdena för miljömärkta oljepannor
gäller vid 20 kW uteffekt, om oljan innehåller 140 mg N/kg bränsle.
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Enligt SP ligger emissionen av NOX och CO relativt nära gräns-
värdet för miljömärkta oljepannor, medan däremot emissionen av
totalkolväte underskrider gränsvärdet väsentligt.
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5. Miljö- och hälsoeffekter

Individuell vedeldning anses av många vara ett väl miljöanpassat sätt
att värma upp sitt hus. Biobränslen har fördelen att vara en förnyelse-
bar energikälla. Samtidigt uppkommer dock även föroreningar som
orsakar allergier och kan ge upphov till cancer. Storleken på
emissionen beror på vilken typ av anläggning man har, och om den
används på riktigt sätt.

5.1 Miljöeffekter

Miljöeffekter orsakade av emissioner från individuell vedeldning kan
grovt delas upp i två kategorier:
• Regionala/lokala: oxidantbildning, försurning.

• Globala: växthuseffekt.

Oxidantbildning och oxidanter

Marknära ozon och andra atmosfäriska oxidanter är en följd av
naturliga och antropogena emissioner av flyktiga organiska ämnen
och kväveoxider. I Sverige (och övriga norra halvklotet) har halten av
ozon i bakgrundsluften fördabblats under det senaste seklet. Vid
nedbrytningen av de olika organiska ämnena bildas mellan- och slut-
produkter som inverkar på hälsa och miljö. Episoder med höga halter
av marknära ozon under korta tidsperioder ger negativa effekter på
människors hälsa och annat levande. Förhöjda bakgrundshalter
skadar växter och tekniska material.16'

Växter skadas av de fotokemiska oxidanternas oxiderande verkan.
Fotosyntesen hämmas och transporten av näringsämnen från bladen
till rotsystemet hindras, Detta kan leda till synliga skador på bladen i
form av fläckar eller döda partiklar. Skadorna på växter kan kortfattat
beskrivas som att växterna åldras i förtid.

Skadorna på jordbruksgrödor på grund av de förhöjda halterna
marknära ozon orsakar årligen ett ekonomiskt bortfall motsvarande
en miljard kronor. Förlusterna inom skogsbruket och de naturliga
ekosystemen är inte kända, men befaras vara stora.

Riksdagen har som nationellt mål angivit att utsläppen av flyktiga
organiska ämnen skall reduceras med 50% till år 2000 jämfört med år
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1988. Den småskaliga vedeldningen bidrar för närvarande med cirka
25% av det totala utsläppet av flyktiga organiska ämnen.

Vedeldningens bidrag till oxidantbildning

IVL har i en studie utvärderat oxidantbildning till följd av utsläpp
från vedeldning i Sverige.*) Deras bedömning är att vedeldning
sannolikt inte är av intresse för lokal ozonbildning. Till viss del
ackumuleras ozonbildande ämnen under vinterhalvåret, vilket kan ge
upphov till bildning av ozon under våren.

Utöver ozon förekommer även peroxider, aldehyder (t.ex. form-
aldehyd), kvävedioxid och organiska nitrater, av vilka PAN (peroxy-
acetylnitrat) är den viktigaste. Även PAN och aldehyder påverkar
växternas fotosyntes negativt.

IVL har beräknat vedeldningens bidrag till aldehyd- och PAN-
bildningen på liknande sätt som för ozon. Fallstudierna visar att
utsläppen från vedeldningen i Sverige vid tillfällen med hög foto-
kemisk aktivitet bidrar till en betydande del av den inhemska
produktionen av aldehyder och PAN.

Försurning

Försurningen av mark och vatten orsakas framför allt av utsläpp av
svavel- och kväveoxider, från bland annat småskalig vedeldning.
Försurningens effekter på landets sjöar och landområden behandlas
utförligt i en rapport från SNV.3) Vedeldningen bedöms ge upphov
till en emission av 2,2 kton NOX per år i Sverige, vilket utgör cirka en
halv procent av de totala utsläppen.

Växthuseffekt

Föroreningar i form av gaser kan påverka växthuseffekten både
direkt och indirekt: Direkt genom att gasen i sig är en växthusgas,
indirekt genom att gasen bildar eller påverkar bildningen av andra
växthusgaser.

Då biobränslen är en förnybar energikälla upptas CO2-emissionen i
den uppväxande biomassans fotosyntes, vilket dock förutsätter ett
uthålligt skogsbruk. Detta gör att nettoemissionen av CO2 för bio-
bränslen är noll och därmed inte bidrager till växthuseffekten. Metan
har förutom den direkta påverkan även en indirekt påverkan på växt-
huseffekten. Vedeldningen bedöms ge upphov till en emission av
10 kton metan per år i Sverige. CO, NOX och VOC representerar gaser
som endast har en indirekt påverkan.
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För närmare kvantifiering av olika gasers växthuseffekt hänvisas
tillSNVs material.4)

5.2 Hälsoeffekter

Vedeldningens hälsorisker har noggrant belysts i ett antal
rapporter.5'6'7* Det framkommer att de huvudsakliga hälsoriskerna i
stort sett kan begränsas till ett fåtal ämnen och ämnesgrupper.
Viktigast att beakta ur hälsosynpunkt är stoft, VOC (eten, propen,
butadien och bensen), PAH, samt till en del även kväveoxider och
aldehyder. Ämnen som svaveldioxid, kvicksilver, naftalen, dioxiner,
klorerade fenoler och klorerade bensener bedöms inte utgöra någon
påtaglig riskfaktor vid vedeldning.

Vid bedömning av cancerrisker finns olika beräkningsmodeller.
Institutet för miljömedicin (IMM) använder begreppet enhetsrisk,
vilket beskriver risken för uppkomsten av cancer vid en viss enhets-
dos på 1 ug/m^ av en aktuell substans vid livslång exponering.7*
Cancerrisken utgörs då oftast av risken för cancer i ett organ som i det
aktuella fallet oftast drabbas. Detta kan innebära en underskattning
av den totala risken. Å andra sidan kompenseras detta av en lägre
accepterad risknivå. Ehrenberg beräknar årlig individrisk för cancer-
sjukdom i alla typer av cancer.6* Såväl riskmåttet som den acceptabla
risknivån blir därmed högre.

Vid diskussionen nedan om risker anges den "acceptabla risken"
till 10 * 10~6, det vill säga 10 fall av cancersjukdom per år och miljon
invånare.

I naturvårdsverkets program för ett miljöanpassat samhälle anges
att cancerrisken till följd av luftföroreningar långsiktigt bör minska till
samma nivå som eftersträvas inom strålskyddet i fråga om risker för
allmänheten. Det motsvarar cirka 2 till 20 fall av cancersjukdom per år
och miljon invånare.

Kväveoxider

Förhöjda halter av NOx kan ge lungfunktionsnedsättningar, särskilt
hos astmatiker, samt en ökning av luftvägssjukdomar, särskilt hos
barn. Som ett riktvärde för långtidsexponering föreslår IMM
40 ug/nA Bidraget från konventionell vedeldning till omgivnings-
luftens koncentration bedöms högst vara 10 |ig/m3. Detta bidrag
innebär knappast någon hälsorisk.7* Den för närvarande bästa
förbränningstekniken med avseende på utsläpp av tjära och VOC
medför att NOx-utsläppet kan uppgå till det dubbla jämfört med
äldre teknik. En utbredd användning av sådana vedpannor skulle
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möjligen kunna medföra så höga NOx-utsläpp att de kan medföra en
viss hälsorisk.

Stoft och sot

Partiklar i luften har olika ursprung. Det är känt att partiklar kan
orsaka besvär i luftvägarna. Partikelkoncentrationer omkring
20 ng/m3 anses orsaka en ökad sjuklighet bland astmatiker vid lång-
varig exponering. De utsläppsnivåer för stoft som anges vid direkt-
eldning med ved överstiger vad som anses vara acceptabelt ur hälso-
synpunkt. Det nuvarande riktvärdet för den totala stofthalten är
115 (ig/m3 som dygnsmedelvärde och 50 ug/m3 som halvårsmedel-
värde. För partiklar mindre än 10 um (PM10) föreslår IMM riktvärdet
100 ug/m3 som dygnsmedelvärde och 50 ug/m3 som halvårsmedel-
värde.6)

Exponering för sotpartiklar kan orsaka cancer. Detta gäller särskilt
exponering för partiklar i dieselavgaser, vilka har konstaterats kunna
bidra med mellan 40% och 60% av risken för cancer vid livslång
exponering för de vanligaste luftföroreningarna.8^ Andelen sot i stoft
från vedeldning är oklar. Det är också oklart om sot från vedeldning
har samma förmåga att framkalla cancer som partiklar i
dieselavgaser. Full kännedom om sotutsläppen är nödvändig för en
bedömning av riskerna.

Att sotutsläpp från vedeldning lokalt kan ha betydelse belyses av
att vissa orter i Norrland har mot bakgrundsnivåerna påtagligt för-
höjda sothalter i omgivningsluften, men samtidigt relativt låga
omgivningshalter av kvävedioxid. Hudiksvall, Vännäs, och Skellefteå
har högsta månadsvärden på 21, 18, respektive 19 ug /m 3 sot och
cirka 10 [xg/m3 som vinterhalvårsmedelvärde. Detta kan jämföras
med en bakgrund på mellan 1 och 1,2 ug/m3 i norra Sverige. Detta
sottillskott kan till en stor del tillskrivas vedeldningen, då det totala
sottillskottet över bakgrundshalterna i storstäderna Stockholm och
Göteborg, med ett stort inslag av biltrafik, är cirka 3-5 ug/m3 som
vinterhalvårsmedelvärden.

PAH

PAH är ett samlingsnamn för ett stort antal ämnen med flera bensen-
ringar. Dessa bildas bland annat vid förbränning av organiskt
material. Enligt beräkningar anses vedeldningen svara för drygt 50%
av utsläppen av PAH trots att den endast utgör en relativt liten andel
av den totala förbränningen.10* Då de värden som redovisas i figur 5.1
bygger på en rapport från 1986 kan fördelningen av bränsle-
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förbrukningen ha förändrats något sedan dess. Relationen mellan
konsumtion och utsläpp torde dock fortfarande vara densamma.

Årlig konsumtion PAH-emission

Bensin

Diesel

Fig. 5.1 Årlig bränsleförbrukning och relativt förbränningsbidrag från olika

förbränningskällor till årligt utsläpp av PAH (Modifierat från Nordisk

Ministerråd 198610>)

Flera av de ingående ämnena är kända för att kunna orsaka cancer.
Ett av dessa, bens(a)pyren (BaP), har valts som en indikatorsubstans.
Flera riskuppskattningar är baserade på BaP som indexsubstans.
Ehrenberg uppger 2 * 10"5 per ng/nv* BaP som en årlig risk för
insjuknande i cancer.6* Utsläppen av tjära och PAH är påtagliga
särskilt från direkteldning med ved. Baserat på utsläppssiffror erhålls
ett riskbidrag på mellan 0,9 * 10"6 och 2,2 * 10"6 för Malmö och
mellan 2 * 10"6 och 7 * 10"*> för Kiruna vid direkteldning, beroende på
panntyp. Vid ackumulatoreldning erhålls 0,01-3 * 10"6 för Malmö och
0,3-0,6 * 10"*> för Kiruna beroende på panntyp. En acceptabel risknivå
på 10 * 10"6 för årligt insjuknande i cancer överskrids ej.

VOC

De VOC som är av störst betydelse ur hälsosynpunkt är eten, propen,
butadien och bensen. Bensen kan ge leukemi hos människa. Eten,
propen och särskilt butadien är genotoxiska ämnen som antas utgöra
en risk för cancer hos människa. Ett riskbidrag från VOC kan
beräknas med utgångspunkt från tidigare utsläppsdata.6) Följande
enhetsrisker används: Eten 2 * 10"6 ug/m^, propen 0,3 * 10*6 ug/m^,
butadien 8 * 10"6 ug/m^ och bensen 1 * 10"6 ng/m^. Beräkningen ger
ett riskbidrag på mellan 29 och 31 * 10"6 för Malmö och

29



80-87 * 1(H> för Kiruna vid direkteldning, beroende på panntyp. Vid
ackumulatoreldning beräknas riskbidragen till 4-12 * 1(H> för Malmö
och 10-33 * 10*6 för Kiruna, beroende på panntyp. Den acceptabla
risknivån för insjuknande i cancer per år överskrids cirka 3-9 ggr med
direkteldning, men även ackumulatoreldning kan medföra över-
skridanden med upp till 3 ggr. Även ackumulatoreldning med en
"modern" panna ger utsläpp av VOC vilka förväntas medföra risk-
bidrag som överstiger den acceptabla risknivån 10 * 10'6. Butadien
svarar för 60% av riskbidraget från VOC.

Slutsatser

VOC, och då främst butadien, ger det största riskbidraget vid
vedeldning vad avser cancerrisker. I exemplen med beräknade
riskbidrag baserade på utsläppsdata skulle vedeldning i
konventionella pannor medföra avsevärda riskökningar, mer än 9
ggr., över en acceptabel risknivå (tabell 5.1).7) Ackumulatoreldning i
en modern panna minskar utsläppen av cancerfarliga ämnen
påtagligt, särskilt vad gäller stoft och sot, men även avseende VOC.

Tabell 5.1 Uppskattad årlig individrisk för cancersjukdom på grund av
exponering för genotoxiska ämnen från vedeldning i villaområde

Förbränning Malmö Kiruna

Konventionella pannor, direkteldning

Konventionella pannor, ackumulatoreldning

Bästa teknik, direkteldning

Bästa teknik, ackumulatoreldning

Vedeldningens bidrag till sothalterna kan i vissa norrlandsorter
vara avsevärt. I Göteborg är tillskottet NO2 över bakgrunden cirka
20 ug/nv* och tillskottet för sot cirka 3 ug/m^. Även i Kalix är till-
skottet NO2 över bakgrunden cirka 20 ug/m3, medan tillskottet sot är
cirka 8 ug/m3. Sottillskottet från vedeldningen kan således antas
vara omkring 5 Hg/m3 eller cirka 63%. Vedeldningens bidrag till
andra viktiga föroreningar kan vara av samma storleksordning.
Vedeldningens bidrag till hälsoskadliga luftföroreningar kan vara
cirka 50% i vissa norrlandsorter.

34 • 1 0 ' 6

13 • lO-6

30 MO"6

4 •lO"6

95
34
83
11

•lO"6

•10"6

• 10"^

• 10"6
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6. Lagstiftning

De lagar som främst berör småskalig vedeldning är plan- och bygg-
lagen samt hälsoskyddslagen. Miljöskyddslagen (ML) är tillämplig på
alla förbränningsanläggningar oavsett storlek. Den har dock hittills
varit av liten betydelse när det gäller småskalig vedeldning eftersom
anmälningsplikt enligt ML inte föreligger vid så små anläggningar. I
räddningstjänstlagen regleras hur sotning skall ske och räddnings-
verket är den myndighet som ansvarar för föreskrifter och kontroll
vad avser sotning och brandsäkerhet.

6.1 Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) samt plan- och byggförordningen
(SFS 1987:383) har ersatt den tidigare byggnadslagen från år 1947
respektive byggnadsstadgan från år 1959. En påtaglig skillnad är att
byggnadsstadgans detaljerade föreskrifter har ersatts av mer
generella krav. Lagen förstärker kommunens ansvar för miljö- och
naturresursfrågor genom att mer detaljerade uppgifter kan regleras i
planer.

Det finns i huvudsak tre typer av planer:
• Översiktsplan (PBL 4 kap)
• Detaljplan (PBL 5 kap)
• Områdesbestämmelser (PBL 5 kap)

översiktsplan

I varje kommun skall det finnas en översiktsplan som omfattar hela
kommunen. I översiktsplanen skall i stora drag anges hur mark- och
vattenområden är avsedda att användas och hur bebyggelse-
utvecklingen bör ske. Planen skall fungera som beslutsunderlag för
detaljplaner och områdesbestämmelser.

En översiktsplan är inte rättsligt bindande utan endast rådgivande.

Detaljplan

Detaljplaner har ersatt de tidigare stads- och byggnadsplanerna, vilka
fastställdes av länsstyrelsen. En detaljplan antas däremot av
kommunen i samråd med länsstyrelsen. En annan skillnad är att
stads- och byggnadsplanerna inte var begränsade i tiden medan en
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detaljplan har en genomförandetid på minst 5 år och högst 15 år.
Under denna tid får planen inte ändras eller upphävas mot berörda
fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund
av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses vid
planläggningen. Staten kan överpröva en plan på eget initiativ men
endast om riksintressen, mellankommunala intressen eller krav på
hälsa och säkerhet inte tillgodosetts.

Detaljplanen är rättsligt bindande enligt plan- och bygglagen.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan
detaljplan för att reglera mark- och vattenanvändningen och
bebyggelsemiljöns egenskaper. De kan också användas för vissa
andra uppgifter av mera administrativ karaktär.

Områdesbestämmelser antas för att säkerställa syften i översikts-
planen eller tillgodose riksintressen enligt naturresurslagen.

Bygglovsfrågor

I PBL 8 kap. 1 § redovisas de generella bestämmelser som gäller för
åtgärder som kräver bygglov.

1 § Bygglov krävs för att

(pkt. 5) i byggnader installera eller väsentligt ändra eldstäder, rök-
kanaler eller anordningar för ventilation.

I PBL 8 kap 4 § görs ett generellt undantag från bygglovsplikten på
landsbygden.

4§ Utanför detaljplan är en- och tvåbostadshus och tillhörande
komplementbyggnader, murar och plank som ej ingår i samlad
bebyggelse undantagna från bestämmelserna i 1 och 2 §§ även i frågor
om följande åtgärder

(pkt. 3) utföra sådana åtgärder som avses i 1 § första stycket 4, 5 och
5a.

I PBL 8 kap 5 § regleras omfattningen av kommunens beslut om
bygglovsplikt.

5 § Kommunen får i detaljplan eller områdesbestämmelser besluta att
bygglov inte krävs för att på det sätt som närmare anges i planen eller
bestämmelserna

(pkt. 3) utföra sådana åtgärder som avses i 1 § första stycket 4 och 5.
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För närvarande arbetar Plan- och byggutredningen (SOU 1993:94)
med ett förslag till omarbetning av plan- och bygglagen samt plan-
och byggförordningen. I utredningens förslag till "Lag om tekniska
egenskaper på byggnadsverk m.m." sägs bland annat följande:

3 § Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av
normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla
väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om

(pkt. 3) skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,...

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om krav på byggnadsverk för att de ska uppfylla
de väsentliga kraven enligt första stycket, samt i vilken utsträckning
kraven skall vara uppfyllda vid nybyggnader, tillbyggnader och
ändringar av byggnadsverk.

I utredningens förslag till byggnadsverksförordning sägs:

3 § Byggnadsverket skall vara konstruerat och utfört på ett sådant sätt att
det inte medför risk för brukarnas eller grannarnas hygien eller hälsa,
särskilt inte som en följd av

• förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften,

• bristfälligt omhändertagande av avloppsvatten, rök och

Boverkets byggregler

Boverkets byggregler (BFS 1993:57) är en föreskrift till plan- och bygg-
förordningen. Här anges kraven för fastbränsleeldade uppvärmnings-
anordningar. Byggreglerna ersätter från och med 1994-01-01 de
tidigare nybyggnadsreglerna (BFS 1988:18). De gamla reglerna löper
dock ytterligare ett år parallellt med de nya byggreglerna.

I Boverkets byggregler (punkt 6.73) sägs följande:

"I fastbränsleanläggningar med automatisk bränsletillförsel bör, vid
13% CO2, stoftutsläppet uppgå till högst 350 mg/Nm3 och medelvärdet
av CO till högst 500 mg/Nm3.1 fastbränsleanläggningar med manuell
bränsletillförsel, belägna inom tätort, bör utsläppet av tjära uppgå till
högst 30 mg/MJ tillfört bränsle. För kaminer, kakelugnar och
spisinsatser i byggnader som huvudsakligen uppvärms med annan
anordning bör dock utsläppet av tjära kunna vara 40 mg/MJ tillfört
bränsle. För öppna spisar som endast är avsedda för trivseleldning kan
högre utsläpp av tjära godtas."

I nybyggnadsreglerna stod tidigare skall i stället för bör som det står i
ovanstående text vid angivande av krav. Boverket anser inte att
nuvarande formulering skall tolkas som en lättnad. Anledningen till
den ändrade formuleringen är att detaljkraven i nybyggradsreglerna
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ersatts med funktionskrav. Ett funktionskrav anger syftet med kravet
men inte hur det skall lösas; detta anges i stället i en bindande
föreskrift. Den allmänna föreskriften till byggreglernas avsnitt om
utsläpp till omgivningen, punkt 6.71, lyder:

"Föroreningar från byggnader skall kunna bortföras på sådant sätt att
negativa effekter med avseende på hälsa och hygien för personer som
befinner sig i byggnaden eller i byggnadens omgivning inte uppstår.
Utsläppen får inte heller menligt påverka växter eller djur i byggnadens
omgivning."

Föreskriften i direkt anslutning till det tidigare citerade rådet under
punkt 6.73 lyder:

"Olägenheter till följd av stoftinnehåll i rök- och avgaser, som släpps ut
till omgivningen, skall begränsas. Rök- och avgaser skall bortföras via
skorsten respektive avgaskanal med tillräcklig höjd för att förhindra att
olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning och så att
föroreningar inte förs tillbaka till luftintag eller öppningsbara fönster i
byggnaden eller i närliggande byggnad."

6.2 Hälsoskyddslagen (HL)

"Hälsovårdslagstiftningen har till syfte att förhindra uppkomsten av
och att undanröja sanitär olägenhet" (Prop. 1981/82:219, s.31).

Bedöms störningen inte leda till eller utgöra sanitär olägenhet bör
istället miljöskyddslagen tillämpas.

Här nedan följer ett antal paragrafer från Hälsoskyddslagen (SFS
1982:1080) som är tillämpliga i samband med småskalig vedeldning.

1 § Med hälsoskydd avses i denna lag åtgärder för att hindra uppkomsten
av sanitära olägenheter och för att undanröja sådana olägenheter.
Med sanitär olägenhet avses i denna lag en störning som kan vara
skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig.

När det gäller tolkningen av begreppet sanitär olägenhet i 1 § skrevs i
förarbetena till hälsoskyddslagen (Prop. 1981/82:219) att hänsyns-
tagande till människor som är något känsligare än "normalt" skall
göras vid bedömningen av vad som är sanitär olägenhet.

6 § För att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet och för att undanröja
sådan olägenhet skall ägaren eller nyttjanderättshavaren till berörd
egendom vidta de åtgärder som skäligen kan krävas.

17-11 §§ ges närmare bestämmelser för vissa fall då sådana åtgärder
kan komma i fråga.
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Hälsoskyddslagens 6 § är avsedd att ge ett övergripande skydd mot
sanitär olägenhet och den är lämplig att åberopa i enskilda fall vid
problem som uppstår i samband med småskalig vedeldning. Vid före-
läggande om åtgärder mot sanitär olägenhet enligt hälsoskyddslagens
18 § görs en bedömning av vad som skäligen kan krävas.

18 § En sådan nämnd som avses i 4 § får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att denna lag eller bestämmelser som meddelats
med stöd av lagen skall efterlevas. I brådskande fall eller när det annars
finns särskilda skäl för ett föreläggande eller förbud meddelas
omedelbart och i andra fall först sedan det visat sig att nämndens råd
och anvisningar inte har följts.

I ett beslut om föreläggande eller förbud kan nämnden utsätta vite.
Vitet får ej förvandlas

Nämnden som avses i 4 paragrafen är den nämnd som fullgör
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta
synsätt liknar det som används i miljöskyddslagens tillåtlighetsregler,
där man vid skyddsåtgärder mot en miljöstörning gör en avvägning
vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt. I likhet med miljö-
skyddslagens 4 § kan lokaliseringen i viss utsträckning påverka en
skälighetsbedömning. En verksamhet kan t.ex. tolereras på lands-
bygden men inte i tätort.

15 § En sådan nämnd som avses i 4 § utövar den omedelbara tillsynen inom
varje kommun över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser
meddelade med stöd av lagen. Inom länet utövas tillsynen av läns-
styrelsen. Den centrala tillsynen utövas av socialstyrelsen och statens
naturvårdsverk enligt regeringens bestämmande.

Vid olägenhet från småskalig vedeldning bör man kontakta
kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning som handhar den
omedelbara tillsynen. I vissa kommuner saknas miljö- och hälso-
skyddsförvaltning; dessa frågor hanteras då inom annan förvaltning.

Avslutningsvis regleras fördelningen av den centrala tillsynen
genom hälsoskyddsförordningen (SFS 1983:616) enligt följande:

17 § Den centrala tillsynen enligt § 15 i hälsoskyddslagen skall fördelas
mellan socialstyrelsen och statens naturvårdsverk på det sätt som
framgår av nedan angivna uppställning.

A Socialstyrelsen

pkt. 7. luftföroreningar, buller och andra liknande störningar, avlopps-
vatten och avfall, i den mån dessa förekommer inom byggnad.
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B Statens naturvårdsverk
pkt. 1. luftföroreningar, buller och andra liknande störningar,
avloppsvatten och avfall, i de fall tillsynen inte ankommer på social-
styrelsen enligt 7 ovan,....

6.3 Internationellt

För Sveriges del är det av stort intresse hur länderna i Europa
behandlar frågor rörande den småskaliga vedeldningen. Ett
standardiseringsarbete pågår för närvarande inom den europeiska
standardiseringskommitten för villapannor (CEN/TC 57) och
kaminer (CEN/TC 295). Inom ramen för detta arbete skall även
normer för utsläpp från dessa typer av anläggningar fastställas.

Tyskland

Utsläppskraven för småskaliga anläggningar, d.v.s. anläggningar
mindre än 1 MW, regleras i 1. BImSchV (= 1. Bundes-
ImmissionsSchutzVerordnung). Denna förordning trädde i kraft
oktober -88. Här anges gränsvärden för CO och stoft, (CO =
4 000 mg/nm3 för anläggningar mindre än 50 kW, CO = 2 000
mg/nn\3 för anläggningar 50-150 kW, i bägge fallen är gränsvärdet
för stoft = 150 mg/nm3 vid 13% O2)- Gränsvärdena gäller både nya
och befintliga anläggningar, med övergångsbestämmelser för
anläggningar upp till 22 kW som var installerade innan förordningens
ikraftträdande.l)

I förordningen nämns även att tillverkaren skall informera kunden
om handhavandet av pannan/kaminen, samt att anläggningen endast
får eldas med av tillverkaren rekommenderat bränsle.

11. BImSchV sägs följande:

Manuellt matade förbränningsanläggningar med en märkeffekt
större än 15 kW och en flytande värmebärare skall drivas vid fullast.
Detta kräver vanligtvis att en ackumulatortank är ansluten till
systemet. Undantag från denna regel görs för anläggningar (större än
15 kW) vars emissioner vid dellast underskrider gällande gränsvärde.

I Tyskland utför skorstensfejaren en årlig CO-mätning av
anläggningen. Överstiger emissionen gällande gränsvärde utförs en
ny mätning 4 veckor senare. Är värdena fortsatt förhöjda meddelas
myndighet som beslutar om åtgärd.

Schweiz

I dagsläget täcker lagstiftningen inte anläggningar under 20 kW.
Schweiz har tagit fram ett förslag till typprovning av pannor och
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kaminer. Bland annat mäts emissionen av stoft, CO, totalkolväte och
NOX. Gränsvärden anges endast för CO (CO = 4 000 mg/m* norm
vid 13% O2). I förslaget till typprovning sägs även att tillverkaren
skall ange under vilka förhållanden pannan är testad och godkänd.
Det skall framgå om pannan endast kan uppnå godkänt resultat med
ackumulatortank, bränsleslag, fukthalt o.s.v.

Omfattande undersökningar görs på förbränning av Altholz då
användandet förväntas öka framöver. Allt som inte är obearbetad ved
betraktas som Altholz. För Altholz gäller gränsvärdet 1000 mg
CO/nm3.

Österrike

Hittills har respektive delstat själv reglerat eldningen, vilket har lr-tt
till att reglerna varierar inom landet. En undersökning inom del-
staterna hade visat att upp till 80% av det befintliga pannbeståndet
inte ens uppfyllde gällande minimikrav. Delstaten Steiermark har
infört landets strängaste krav på vedeldade anläggningar, vilket
resulterade i att nya gränsvärden för CO, NOX, totalkolväte och stoft
gäller från och med juni -92. Dessa krav skärps sedan från och med
januari -95.2) Kraven gäller vid nybyggnation eller väsentlig för-
ändring, som till exempel pannbyte.

Tabell 6.1 Gränsvärden för vedeldning

Anläggningstyp

Fasta biobränslen, manuell
bränsletillförsel, fr.o.m. 1992-07-01
Fasta biobränslen, manuell
bränsletillförsel, fr.o.m. 1995-01-01

NOx
(mg/MJ)

60

70

i delstaten Steiermark

HC
(mg/MJ)

130

80

CO
(mg/MJ)

2700

1300

Stoft
(mg/MJ)

100

80

USA

I USA sker den småskaliga vedeldningen huvudsakligen i kaminer.
Utsläppsreglerna NSPS (New Source Performance Standards) gäller
för en "wood heater" vilken definieras som en helt inkapslad
anordning för vedförbränning som används vid uppvärmning, mat-
lagning eller för att värma vatten och uppfyller samtliga följande
kriterier:

1) Förhållandet luft till bränsle skall i medeltal understiga 35 till 1
vid testningen.
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i) hiastaasvoiymen skall vara minare an zu II~ vo/u 1;.
3) Lägsta effekt skall motsvara en vedtillförsel understigande

5 kg/timme.
4) Kaminen skall väga mindre än 800 kg.

Anläggningar som omfattas av kraven skall certifieras av US
Environmental Protection Agency (EPA, motsvarigheten till Statens
Naturvårdsverk). Pannor och öppna eldstäder omfattas ej av kraven.

Förutom att anläggningen är försedd med en märkning som visar
att den uppfyller myndigheternas utsläppskrav skall den vid för-
säljningen även vara försedd med en temporär märkning som skall
hjälpa kunden att välja anläggning genom att redovisa exempelvis
utsläpp, verkningsgrad och effekt.

Från och med 1 juli -90 gäller utsläppskrav som är baserade på
"bästa demonstrerade teknik" (BDT). Detta begrepp innebär att EPA
baserar gränsvärden på en teknik som de anser vara tillräckligt
utprovad, med hänsyn tagen till den merkostnad som krävs för att nå
en emissionsreduktion. Gällande gränsvärden är baserade på stoft
(particulate matter). För anläggningar utan katalysator är gränsvärdet
7,5 gram stoft/timme, för katalysatorförsedda anläggningar är
motsvarande gränsvärde 4,1 gram stoft/timme. Är anläggningen
försedd med en katalysator skall den från och med 1 juli 1990 vara
försedd med garanti på 3 år mot termisk nedbrytning av katalysator-
materialet. Katalysatorn skall även vara lätt åtkomlig för inspektion
eller utbyte.

Referenser
1) C. Nyrén, Småskalig vedeldning - teknik luftföroreningar, lagstiftning m.m.,

SNV rapport 4268,1993.

2) M. Schmid, Feuerungsanlagen-Genehmigungs-Verordnung, Amt der

Steiermärkischen Landesregierung, 1992.

3) Luftreinhalte-Verordnung (LRV), Schweiz. Reviderad version 1 juli 1992.

4) Verordnung zur Neufassung der Ersten und Äi derung der Viersten

Verordnung zur Durchfiirung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 15 Juli

1988,1 BImschV.
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7. 1 ankbara åtgärder

Jämfört med andra energiformer är utsläppet av kolväten mycket
högt från vedeldning. En del av dessa kolväten är cancerogena.
Riksdagen har angivit som mål att utsläppen av cancerframkallande
ämnen skall halveras till år 2005. Med nuvarande miljökrav kommer
inte utsläppet av cancerframkallande ämnen från vedeldning att
halveras under denna period.

Enligt de utvärderingar som gjorts är omfattande vedeldning med
nuvarande bestånd av pannor och kaminer oacceptabelt ur hälso-
synpunkt i tätbebyggda bostadsområden. En i vissa fall omfattande
vedeldning sker trots detta även i tätbebyggda områden.

Vedeldade pannor ger upphov till höga utsläpp av flyktiga
organiska kolväten, VOC. Riksdagen har som nationellt mål angivit
att utsläppen av VOC skall reduceras med 50% till år 2000 jämfört
med år 1988. Med nuvarande miljökrav bedöms utsläppen från ved-
eldningen minska endast med cirka 15%, under förutsättning att ved-
eldningen totalt minskar något Omfattningen av den framtida ved-
eldningen är dock mycket osäker. Stigande elpriser kan leda till att
småhus som nu huvudsakligen värms med el konverteras till
individuell eldning, vilket kan ge en ökad vedeldning. De miljömål
som ställs upp bör vara möjliga att nå även om vedeldningen förblir
konstant eller ökar.

I detta avsnitt diskuteras tänkbara åtgärder för att begränsa
utsläppen från vedeldning. Vi inleder med en genomgång av vilka
tekniska åtgärder som kan vidtas för att begränsa utsläppen, därefter
förs en diskussion om tänkbara styrmedel.

7.1 Tekniska åtgärder

Dagens miljögodkända pannor (kombinerade med ackumulatortank
om de uppfyllt miljökraven endast vid ackumulatoreldning) har
väsentligt lägre utsläpp än äldre direkteldade pannor. Utsläppet av
kolväten och kväveoxider är trots detta högt jämfört med andra
möjliga uppvärmningsformer.
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Åtgärder i befintligt bestånd

Installation av ackumulatortank gör det möjligt att elda med full
effekt vilket ger lägre utsläpp än direkteldning med strypt luft-
tillförsel på låg effekt. Dessutom medför ackumulatoreldning att
eldningen koncentreras till en begränsad tid. Störningarna för
grannar blir genom detta betydligt mindre. För vissa äldre pannor
med höga utsläpp kan det medföra att rökgastemperaturen blir så
hög att det uppstår en brandfara. Dessa pannor är dock ändå
olämpliga för vedeldning.

Det finns ibland möjligheter att genom ombyggnader och komplet-
teringar i övrigt förbättra gamla vedpannor med höga utsläpp. Vissa
pannor kan t.ex. förses med en keramikinsats. Detta kan vara ett
alternativ till utbyte till en modern panna med lägre utsläpp.
Problemet är dock att en viss typ av ombyggnad kan fungera för en
panntyp men inte för en annan, o.s.v.. Det är därför svårt att i förväg
bedöma effekten av en sådan åtgärd.

Utveckling av morgondagens teknik

Dagens pannor och kaminer för vedeldning kan knappast sägas vara
optimerade ur miljösynpunkt. Det torde finnas goda möjligheter att
förbättra konstruktionerna genom forskning och teknikutveckling.
Sådan verksamhet kan exempelvis inriktas mot tekniska förbättringar
så att förbränningstekniska förutsättningar för god förbränning
uppnås (tillräckligt hög temperatur, tillräckligt lång uppehållstid,
samt tillräckligt god omblandning och lufttillförsel).

Utsläppet av oförbrända kolväten är väsentligt högre under start-
perioden. Pannor med liten mängd keramik och vatten har en kort tid
för uppvärmning och därmed kortare startperiod. Även möjligheten
till elektrisk förvärmring av eldstadsutrymmet har diskuterats.

Tillsats i eldstaden av vissa material kan påverka och förbättra för-
bränningen. Undersökningar av vissa sådana ämnen har påbörjats.

Ett antal produkter har i dag fläktstyrd lufttillförsel. Fläktens
reglering kan dock knappast sägas vara anpassad mot optimal
förbränning. Det torde finnas goda möjligheter att förbättra fläktens
funktion och därmed begränsa utsläpp.

Katalytisk rening av rökgaser från eldning i kaminer tillämpas i
stor skala i USA. Katalysatorn minskar utsläppet av oförbrända
kolväten. En fördel med katalysatorteknik är att den kan tillämpas
både på nya och befintliga anläggningar. För pannor har viss
provning skett, men det är idag inte en kommersiell teknik.
Utveckling av katalysatorer som kan användas för rening av rökgaser
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frän vedeldade pannor kan möjliggöra sänkta utsläpp av oförbrända
kolväten.

Lambdasonder används i katalysatorrenade bilar för att mäta syre-
halten. Denna teknik tillämpas inte i dag för vedeldade pannor, men
en sådan utveckling har påbörjats. Användning av lambdasond
medger att lufttillförseln kan optimeras kontinuerligt, vilket gör det
möjligt att reducera utsläppen.

Förädlade biobränslen (som pellets och briketter) har en mer
homogen kvalitet än ved. Dessa bränslen kan också tillföras kontinu-
erligt till eldstaden. Det finns då bättre möjligheter att anpassa till-
försel av luft och bränsle på ett optimalt sätt. Förbränning av för-
ädlade bränslen kan därför ge lägre utsläpp än vedeldning, under
förutsättning att pannan eller kaminen är anpassad till eldning av
sådana bränslen.

Sammantaget finns det enligt vår bedömning en god potential att
ytterligare begränsa utsläppen jämfört med dagens miljökrav.
Utvecklingsinsatser i denna riktning stöds av NUTEK inom det nya
programmet Småskalig förbränning av biobränslen. Programmet
har som mål att främja utvecklingen av bättre anläggningar för för-
bränning av biobränslen i storleksintervallet upp till 10 MW avseende
aspekter som miljöprestanda, verkningsgrad, kostnadseffektivitet
m.m.. Insatserna inom programmet kommer att inriktas så att de ger
mesta möjliga effekt i form av t.ex. minskade utsläpp. Förhållandevis
stor vikt kommer därför läggas vid insatser kring småskalig ved-
eldning.

Programmet har en budget på 10 miljoner kronor per år under en
treårsperiod från 1993/94.

Vår bedömning är att insatserna inom programmet Småskalig
förbränning av biobränslen kan få stor betydelse för de framtida
möjligheterna att begränsa utsläpp från vedeldning. Under det sista
året kommer en utvärdering av programmet att göras, vilken även
kommer att ta upp frågan om fortsatta insatser på området.

Teknikupphandling

På en normal marknad är egenskaper som energieffektivitet och
miljöprestanda egenskaper bland många andra hos en produkt.
Köparens val styrs inte självklart av dessa, utan aspekter som pris och
design kan bli avgörande vid ett rationellt val.

Samhället har dock en stark önskan att så miljövänliga produkter
som möjligt väljs.
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marknadens villkor stimulera utvecklingen av nya produkter och
introducera dem på marknaden.

Inom NUTEK bedrivs ett omfattande och framgångsrikt teknik-
upphandlingsprogram med syfte att främja energieffektiva produkter
av olika slag.1) På liknande sätt skulle utveckling och marknads-
introduktion av vedpannor med bättre miljöprestanda kunna
stimuleras.

Första steget i en teknikupphandling är att klarlägga förut-
sättningarna och identifiera en grupp köpare som har intresse av att
investera i en ny miljövänlig produkt. När det gäller ny teknik för
småskalig vedeldning skulle denna beställargrupp exempelvis kunna
vara en villaägarförening.

Nästa steg kan utformas som en s.k. funktionsupphandling. Man
tar fram en kravspecifikation som det krävs ett tekniskt utvecklings-
arbete för att kunna uppfylla. Därefter går man ut med en offert-
förfrågan - tävling - där vinsten för det eller de företag som bäst upp-
fyller kraven bl.a. kan vara en beställning av ett visst antal enheter av
den nya produkten.

När de nya produkterna väl finns på marknaden kan informations-
insatser för att ytterligare förste rka produktens möjlighet att snabbt ta
marknadsandelar vara motiverade. Därefter bör den normala pro-
duktmarknaden ta över. En teknikupphandlingsinsats ger alltså inget
fortsatt generellt stöd för investeringar.

När det gäller vedeldning pågår som ovan nämnts insatser som
syftar till att ta fram kunskap och teknik för en ny generation
förbränningsutrustning för småskalig förbränning av biobränslen.
Teknikupphandlingsinsatser bör därför främst övervägas i ett senare
skede, då resultat från utvecklingsprogrammet föreligger, men skulle
då kunna bli ett naturligt nästa steg för att introducera den nya
tekniken på marknaden.

7.2 Styrmedel

Normer och standarder

En möjlighet att reglera utsläppen från nya anläggningar för ved-
eldning är oiika former av normer, regler och standarder. Regler för
utsläpp från vedeldning finns idag i Boverkets nybyggnadsregler. Det
finns olika möjligheter att förändra tillämpningen av dessa regler och
att skärpa kravnivån.
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Man kan också tanka sig att infora någon torm av oDiigatonsk
norm. Internationella standarder för vedeldning kan också ha en
betydelse för möjligheterna att i framtiden reglera utsläpp från
vedeldning.

Boverkets regler

Utsläppsgränser för små vedeldade anläggningar infördes i Boverkets
nybyggnadsregler (BFS 1988:18) år 1988.1 avsnitt 3:415 anges följande:

"För fastbränsleeldade uppvärmningsanläggningar med manuell
bränsletillförsel, belägna inom tätort, skall det uppmätta utsläppet
uppgå till högst 30 mg tjära/MJ tillfört bränsle. För fastbränsleeldade
kaminer, kakelugnar och spisinsatser i byggnader som huvudsakligen
värms upp med annan anordning får dock det uppmätta utsläppet uppgå
till högst 40 mg tjära/MJ tillfört bränsle, öppna spisar som endast är
avsedda för trivseleldning är undantagna från föreskriftens krav.

Det finns ett stort antal produkter som uppfyller dessa krav. Dessa
produkter brukar i dagligt tal kallas "miljögodkända".

Det finns ingen samlad statistik över försäljning eller installation av
vedeldade produkter, varför det är svårt att utvärdera vilket genom-
slag de nya kraven fått. Länsförsäkringar i Älvsborgs län har gjort en
omfattande utvärdering av försäkringstagarnas uppvärmnings-
system. Andelen miljögodkänd teknik i det totala beståndet av ved-
eldade pannor var cirka 5%. Av installationer för vedeldning som
gjorts efter 1990 var andelen miljögodkänd teknik klart under hälften.

Kravet på miljögodkända pannor gäller endast inom tätort.
Flertalet installationer torde dock göras inom tätort. Man kan därför
dra den slutsatsen att det görs ett stort antal installationer som inte
uppfyller nuvarande miljökrav.

En viktig orsak till detta är att flertalet kommuner inte ställer krav
på bygglov vid installation av nya vedpannor. Det finns därför inte
något fungerande system för att följa upp att de krav som ställs enligt
Boverkets regler uppfylls vid installation av vedeldade pannor.

Nybyggnadsreglerna kommer från 1 januari 1994 att ersättas av
Boverkets Byggregler (BBR 94). I Byggreglerna anges krav på utsläpp i
avsnitt 6:73 enligt följande:

"I fastbränsleanläggningar med manuell bränsletillförsel, belägna inom
tätort, bör utsläppet av tjära uppgå till högst 30 mg/MJ tillfört bränsle.
För kaminer, kakelugnar och spisinsatser i byggnader som
huvudsakligen uppvärms med annan anordning bör utsläppet av tjära
vara 40 mg/MJ tillfört bränsle. För öppna spisar som endast är avsedda
för trivseleldning kan högre utsläpp av tjära godtas."
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Ordet skall i nybyggnadsreglerna har alltså ersatts av bör. Orsaken till
denna förändring diskuteras i avsnitt 6.1.

Som byggreglerna nu tillämpas har de en relativt svag styrande
effekt. Det finns ett antal möjligheter att förbättra detta system.
Nedan diskuteras några sådana möjligheter.
• Bygglov tillämpas generellt för installation av vedpannor och

kaminer.
• Kraven i byggreglerna förändras till att gälla både inom och

utom tätort.
• Skärpta utsläppskrav i byggreglerna.

En märkbar förbättring skulle nås om kommunerna generellt
tillämpade krav på bygglov, och då endast accepterade installation av
miljögodkända produkter, generellt inom tätort. För att klara detta
måste kommunerna prioritera denna för miljön viktiga fråga högre än
i dag. I dagens läge förefaller det dock knappast troligt att mer
resurser kan avsättas till bygglovshantering inom kommunerna. Ett
möjligt alternativ som diskuterats är göra en förenklad bygglov-
prövning hos någon annan instans, t.ex. sotningsväsendet, där man
främst kontrollerar miljö- och säkerhetsaspekter.

Det är angeläget att alla installerade vedeldade produkter har så
låga utsläpp som möjligt. I dag ställs inga krav alls på installationer
utom tätort. En möjlighet att förbättra situationen är att förändra
kraven i byggreglerna så att de gäller både inom och utom tätort,
genom att stryka orden "belägna inom tätort" i kraven. Om detta görs
isolerat kvarstår dock det problem som nämnts ovan, d.v.s. att det
normalt inte görs någon kontroll att kraven uppfyll?

De pannor och kaminer som uppfyller dagens miljökrav är
väsentligt bättre än äldre pannor, men utsläppet av kolväten och
kväveoxider per energienhet är fortfarande mycket högt jämfört med
andra energiformer. Kraven i byggreglerna avser endast langa kol-
väten (tjära). Det är synnerligen angeläget att också begränsa
utsläppet av flyktiga kolväten (VOC) och kväveoxider.

En möjlighet är att på sikt införa sådana skärpta krav i bygg-
reglerna. Det är dock knappast meningsfullt med en skärpning så
länge som kraven i praktiken tillämpas i så liten utsträckning som nu.
Ett införande av skärpta utsläppskrav i byggreglerna bör därför i
sådant fall kombineras med en skärpt praxis av prövningen av bygg-
lov.
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Normer för vedeldning

Generella normer är ett alternativ till de nuvarande byggreglerna.
Med norm avses här en produktlagstiftning med krav på att endast
pannor och kaminer som uppfyller vissa givna utsläppskrav är
tillåtna.

Nuvarande lagstiftning medger inte införandet av en sådan norm,
och det krävs alltså en ny lagstiftning för att detta skall vara möjligt.
Vi har utarbetat ett förslag till en sådan "Lag om småskalig eldning av
fasta bränslen". Förslaget redovisas i bilaga 2. Lagen syftar till att
begränsa utsläpp från små pannor, kaminer och andra anordningar
för småskalig eldning av fasta bränslen. Lagförslaget i sig innehåller
inga utsläppskrav. Om lagen antas får sådana krav utarbetas som en
särskild förordning eller föreskrift.

En generell norm har administrativa fördelar. Man undviker en
tidskrävande bedömning av enskilda bygglovsfall. Någon form av
installationskontroll krävs dock, åtminstone för pannor, eftersom
kraven troligen endast kommer att kunna uppfyllas för en panna
kombinerad med ackumulatortank. Kostnaden för samhällets
administrativa hantering torde dock bli betydligt lägre än för ett
system med enskild bedömning av varje ärende.

Utsläppskraven i en norm bör enligt vår bedömning grundas på
bästa tillgängliga teknik. Det bör vara möjligt att successivt skärpa
kraven när tekniken utvecklas.

EG har inga regler för utsläpp från vedeldade pannor eller
kaminer. Inte heller EES-avtalet innehåller några sådana
bestämmelser. Det står därför i och för sig Sverige fritt att införa en
produktlagstiftning på området.

Miljögarantin i artikel 100 a i Romfördraget gör det möjligt för EG's
medlemsländer att införa strängare nationella bestämmelser
grundade på viktiga behov som skydd av djurs och människors hälsa
och liv eller skydd för miljön. Sådana bestämmelser skall anmälas till
kommissionen innan de införs. Om kommissionen anser att bestäm-
melserna utgör ett handelshinder kan saken underställas EG-
domstolen. Det finns ingen entydig praxis för sådana fall.

Internationell standardisering

CEN (Comité Europeen de Normalisation) är den organisation som
arbetar med standarder för Europa. Under år 1993 har man påbörjat
arbete med europeiska standarder för fastbränsleeldade pannor
(TC 57) och kaminer (TC 295). Standarder väntas bli fastlagda under
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1994. Inom CEN-standarden kommer troligen krav att staiias pa
utsläpp av vissa parametrar.

Då dessa standarder inte är baserade på något tvingande direktiv
inom EG eller annat internationellt organ torde de inte medföra
hinder för enskilda länder att införa normer. Sådana finns eller
planeras också i flera europeiska länder, t.ex. Tyskland. Det är
emellertid en fördel om krav i en kommande svensk norm vad avser
provningsmetGder ansluter till CEN-standarden.

Beträffande utsläpp från små pannor har Sverige inom CEN-
arbetet utarbetat ett förslag till utsläppsgränser för koloxid och total-
kolväte. Det svenska förslaget motsvarar de krav som i dag ställs på
"miljögodkända pannor". Fyra andra länder har också utarbetat
förslag. Förslagen till emissionsgränser från år 1995 och 1997 anges i
tabellerna 7.1 och 7.2. (Om man vill omvandla angivna värden från
mg/m^ till mg/MJ skall man multiplicera med faktorn 0,5.)

Enligt vår bedömning kommer den framtida CEN-standarden inte
att motsvara de krav som svarar mot bästa tillgängliga teknik.

Tabell 7.1 Förslag till emissionsgränser från år 1995 i CEN-standard

Land Parameter

Koloxid Totalkolväte
(mg/m3,10% CO2) (mg/m3,10% CO2)

Utkast till standard

Frankrike, klassisk panna

Frankrike, effektiv panna

Sverige

Tyskland

Schweiz

Österrike

7200
25000

7200
4000
5500
5500
6000

288
(behövs ej)

150
150

350
200
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Tabell 72 Förslag till emissionsgränser från år 1997 i CEN-standard

Land

Utkast till standard

Frankrike, klassisk panna

Frankrike, effektiv panna

Sverige
Tyskland

Schweiz

Österrike

Parameter

Koloxid
(mg/m3,10% CO2)

3960

(behövs ej.

samma som 1995)

2000

4000

5500

5000

Totalkolväte
(mg/m3,10% CO2)

144
(behövs ej.

samma som 1995)

80
120
180
180

Som framgår av tabellerna är det en relativt stor spridning i de
olika ländernas förslag. Frågan kommer att diskuteras vidare inom
CEN under 1994.

Gruppen som behandlar kaminer har ännu inte utarbetat något
förslag till utsläppsregler. Man har dock fört diskussioner utifrån de
utsläppsgränser som föreslagits inom gruppen för pannor. Flera
länder anser att detta förslag är alltför långtgående. Sverige delar
självfallet inte denna bedömning.

Märkningssystem

För att främja produkter som är bättre från miljösynpunkt kan miljö-
märkning användas. I de nordiska länderna finns ett gemensamt
märkningssystem, den s.k. nordiska svanen. Miljömärkning har
införts t.ex. för oljeeldade villapannor. Kriterierna för miljömärkning
omfattar bl.a. krav på utsläpp av kväveoxider, kolväten och koloxid
samt krav på verkningsgrad.

Det finns även andra möjligheter till märkningssystem. Ett
alternativ kan vara någon form av miljödeklaration. En deklaration
kan innebära att tillverkarna redovisar vissa uppgifter enligt en
objektiv provning efter en given mall. Sådana uppgifter kan också
kombineras med en uppgift om medelvärdet för marknadens
produkter. Konsumenten kan då direkt jämföra en given produkt
med andra på marknaden. Vi bedömer dock att en sådan deklaration
är ett relativt svagt styrinstrument.

Märkningssystem av denna typ kan vara frivilliga eller obliga-
toriska.
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Kommunal planering

Kommunerna har ansvar för den fysiska planeringen. Denna spelar
en avgörande roll om vi långsiktigt skall kunna minska miljö- och
hälsoproblem orsakade av vedeldning. Nya pannor har en livslängd
på 25-30 år. De installationer som görs i dag kommer därför att
påverka vår miljö för lång tid framåt. Kommunerna har möjlighet att
reglera tillkommande vedpannor i detaljplaner och kommunala
energiplaner. De kommunala energiplanerna skall ju fortsättningsvis
därtill miljökonsekvensbedömas. Att utvärdera påverkan av ved-
eldning är en viktig punkt i denna bedömning.

I dag är det ovanligt att vedeldning tas upp i kommunala planer.
Om kommunerna använde detta instrument i större utsträckning får
man en möjlighet att långsiktigt förebygga problem i bostadsområden
där vedeldning bedöms kunna ge problem. En tänkbar åtgärd för att
stärka kommunernas möjlighet att agera på detta område är
information om positiva exempel där man genom god planering
begränsat miljöpåverkan från vedeldning.

Kommunerna kan ingripa mot vedeldning med stöd av hälso-
skyddslagstiftningen, men detta kan endast göras i enskilda fall. Det
saknas idag en möjlighet för kommunerna att meddela generella före-
skrifter för vedeldning i befintliga pannor i vissa bostadsområden.
Naturvårdsverket har i rapporten "Ett miljöanpassat
samhälle - MILJÖ 93" föreslagit en ändring i hälsoskydds-
förordningen så att detta blir möjligt. Om en sådan ändring genom-
förs får kommunerna möjlighet att införa föreskrifter som t.ex. kan
innebära att vedeldning inte tillåts i de mest täta bostadsområdena
och att endast vedeldning med bästa teknik tillåts inom tätorter i
övrigt. Krav kan t.ex. ställas så att eldning i pannor endast tillåts i de
fall man har en ackumulatortank.

Ekonomiska styrmedel

Avgifter och skatter för att begränsa utsläpp tillämpas främst för
större anläggningar. Det medför stora administrativa problem att
iföra skatter eller avgifter på utsläpp från små pannor i enskilda
hushåll. Det finns för närvarande ingen ekonomiskt försvarbar teknik
för utsläppsmätningar på plats, vare sig kontinuerligt eller tillfälligt,
för små pannor och kaminer. Det skulle därför vara nödvändigt att ta
ut en skatt eller avgift på utsläpp som en schablon, t.ex. på bränslet.
Endast ett fåtal köper den ved som används för uppvärmning. En
generell avgift eller skatt som läggs på bränslet skulle därför inte få så
stora effekter. Ekonomiska styrmedel bör också så långt möjligt riktas
mot utsläppen och inte mot energibäraren.
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påverkan på hälsa och olägenheter av lukt och rök. Denna påverkan
skiljer självfallet avsevärt mellan ett utsläpp i ett radhusområde och
utsläpp i glesbygd. De åtgärder som är rimliga att vidta kommer att
skilja beroende på var pannor och kaminer för vedeldning är belägna.
Generella ekonomiska styrmedel är mest lämpliga att tillämpa i de
fall ett utsläpp har i stort sett samma påverkan oberoende av var det
sker.

Om man avgiftsbelägger kolväteutsläpp är det av stor vikt att alla
utsläppskällor får motsvarande avgifter, annars sker felallokeringar.
Det är också angeläget att den totala miljöbelastningen beaktas, så att
andra föroreningar från annan verksamhet också tas med i analysen.

Det är möjligt att subventionera olika typer av investeringar, t.ex.
ackumulatortankar, för att minska utsläppen från vedeldning. Enligt
vår bedömning bör principen om att förorenaren skall betala gälla
även på detta område. Vi anser därför att de som orsakar utsläpp bör
stå för kostnaden att begränsa dessa utsläpp. Även modern teknik för
vedeldning ger upphov till förhållandevis stora utsläpp och vi anser
inte att staten bör subventionera sådana uppvärmningssystem.

Skatten på pannor kan differentieras utifrån vilket utsläpp pannan
ger genom en miljöklassning på samma sätt som för personbilar. Vår
bedömning är att ett sådant system kan vara möjligt att införa på sikt.
Vi anser dock att vi ännu har för dåligt underlag för en sådan
gradering.

Sammantaget bedömer vi att skatter och avgifter på utsläpp från
vedeldning inte bör införas för närvarande, och att man inte bör
införa statliga subventioner på området.

Information och utbildning

Installation av vedeldade pannor förekommer i områden som är så
tätt bebyggda att vedeldning är olämpligt. Detta skulle kunna före-
byggas genom information från kommunerna.

Många eldar ved i pannor som inte är lämpliga för vedeldning.
Många eldar på fel sätt (fel bränsle, fel förbränningsteknik). Om alla
eldade på rätt sätt i ändamålsenliga anläggningar skulle en stor
miljövinst göras. Detta kan i viss mån åstadkommas genom
information.

Det finns ett stort behov av information, både vid köp av panna
och beträffande hur installerade pannor bör skötas. Tillverkare,
myndigheter och andra berörda har ett gemensamt ansvar på denna
punkt.
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också exempel på motsatsen. Naturvårdsverket har gett ut en enkel
broschyr om vedeldning som gått ut i stor upplaga. Den är nu för-
åldrad och bör uppdateras.

Vissa tillverkare lämnar vid försäljning bra information om hur
pannan bör skötas. Vissa försäkringsbolag har även gett ut
informationsbroschyrer till allmänheten som är bra.

Det finns också mindre bra exempel. Vissa tillverkare lämnar
undermålig information, vilket leder till dålig eldning och onödigt
höga utsläpp. Åtminstone tidigare har det förekommit att tillverkare
framhävt att det är lämpligt att elda sopor, vilket man bestämt bör
avråda från. Det har också förekommit information om att det är
lämpligt att elda mjölkförpackningar i kaminer och pannor, vilket är
olämpligt.

Drift, underhåll och kontroll

Sotningen, som är en del av samhällets förebyggande brandskydd,
regleras i räddningstjänstlagen och räddningstjänstförordningen. En
utredning som behandlar sotningens framtid pågår för närvarande.
Utredningen skall redovisas 30 april 1994.

Sotningen kan uppdelas i en del som avser funktionskontroll och
en del som avser själva sotningen. Funktionskontrollen kan avse både
brandförebyggande kontroll och kontroll av att pannan eller kaminen
kan eldas på ett miljömässigt acceptabelt sätt.

Referenser

1) Utvärdering av programmet för effektivare energianvändning, Energi-

användningsrådets redovisning, NUTEK R19935,1993.
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8.1 Mål

Dagens vedeldning i små pannor och kaminer ger upphov till stora
utsläpp som påverkar hälsa och miljö negativt. Vi anser att det är
viktigt att kraftigt begränsa hälsopåverkan från vedeldning. Med
utgångspunkt i nationella mål anser vi att följande mål bör gälla för
utsläpp från vedeldningen.

• Utsläppen av cancerframkallande ämnen bör minst halveras till
år 2005. Långsiktigt skall dessa utsläpp begränsas med minst
90%.

• Utsläppet av flyktiga organiska kolväten bör halveras till år
2000.

Enligt NUTEK's prognoser bedöms vedeldningen minska i fram-
tiden, men miljömålen bör kunna nås även om vedeldningen förblir
konstant eller ökar.

Dagens bästa teknik för vedeldning har höga utsläpp jämfört med
andra energiformer. I de mest täta områdena bör förbränning endast
accepteras i pannor med de utsläppsnivåer som nås vid bra olje-
eldning, motsvarande miljömärkta oljepannor, och vid bra gas-
eldning. För närvarande har fastbränsleeldade produkter väsentligt
högre utsläpp.

För att uppnå de ovan angivna målen anser vi att utgångs-
punkterna för energiproduktionen i tätorterna bör vara:

• Individuell eldning skall begränsas genom att gemensamma
uppvärmningssystem utnyttjas i största möjliga utsträckning.
Individuell eldning med fasta bränslen bör inte förekomma i de
tätaste områdena och endast i enstaka fall i tätare bebyggelse
och då endast i pannor (kombinerade med ackumulatortank om
de uppfyllt miljökraven endast vid ackumulatoreldning) som
fyller högt ställda miljökrav. Dessa bedömningar kan förändras
om vi i framtiden får fastbränsleeldade produkter med utsläpp i
nivå med miljömärkta oljepannor.

• Vedeldning i befintliga pannor med höga utsläpp skall
begränsas. Om ved skall eldas annat än som reservbränsle skall
det vara i pannor (kombinerade med ackumulatortank) som
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All vedeldning bör ske med produkter som minst uppfyller
nuvarande krav för för miljögodkännande senast år 2000.

För pannor och kaminer utanför tätort anser vi att utgångs-
punkterna bör vara:

• Alla nya installationer bör vara sådana att de minst uppfyller
nuvarande krav för miljögodkännande.

• Alla befintliga vedpannor bör vara kombinerade med ackumu-
latortank senast år 2000.

För att leva upp till angivna mål och utgångspunkter krävs
ytterligare åtgärder, främst med tanke på att:

• Av nya installationer är en stor andel fortfarande av den typ
som inte uppfyller nuvarande miljökrav.

• Nuvarande miljökrav medger höga utsläpp av t.ex. VOC varför
kraven bör skärpas.

• Av installerade vedpannor är endast en liten andel försedda
med ackumulatortank.

• Det finns för närvarande inga formella möjligheter att meddela
generella föreskrifter för vedeldning i befintliga pannor och
kaminer med höga utsläpp i tätbebyggda bostadsområden.

• Teknikutvecklingen på området är för närvarande svag.

Efter att ha övervägt de olika alternativa möjligheterna som
beskrivits i avsnitt 7 har vi funnit att de åtgärder som föreslås nedan
bör vidtas.

8.2 Ny lagstiftning

Av de installationer som gjorts de senaste åren är en stor andel
pannor som inte uppfyller de krav som ställs i Boverkets regler. Det
kan alltså konstateras att tillämpningen av dessa regler för när-
varande har stora brister.

De produkter som uppfyller miljökraven (s.k. "miljögodkända"
pannor och kaminer) har även de mycket höga utsläpp jämfört med
andra former för uppvärmning. Vi anser därför att nuvarande krav
inte är tillräckliga.

I det nuvarande systemet säljs produkter med höga utsläpp
parallellt med "miljögodkända" produkter, eftersom miljökraven
endast gäller inom tätort. Ett stort antal produkter med höga utsläpp
installeras även inom tätort, därför att bygglov ofta inte krävs.
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med låga utsläpp accepteras. Vissa föroreningar, t.ex. PAH, medför
främst en indirekt risk genom upptag via föda. I dessa fall är utsläpp i
tätort och glesbygd lika allvarliga. Om utsläppskraven är lika för
tätort och glesbygd finns det inte heller längre en marknad för
produkter med höga utsläpp.

Det finns två möjligheter att åstadkomma en sådan förbättring.
Man kan antingen förändra de nuvarande byggreglerna i denna
riktning, eller införa generella normer för vedeldning.

Inom systemet med byggregler gör man en bedömning i varje
enskilt ärende. Förändrade regler skulle kräva ökade resurser för
ärendehantering om det skulle få genomslag. Då byte av panna ofta
genomförs i nödsituationer, när den gamla pannan inte längre
fungerar, finns det dessutom i många fall i praktiken inte möjlighet
till bedömning av varje ärende.

Ett system med generella normer innebär att alla produkter som
installeras måste uppfylla vissa givna miljökrav. I ett sådant system
kan man också undvika hantering av varje enskilt ärende, varför den
administrativa resursinsatsen torde bli avsevärt lägre. Det kommer
dock att behövas någon form av uppföljande kontroll av instal-
lationer.

Enligt vår bedömning är ett system med generella normer att
föredra. Vi föreslår att en "Lag om småskalig eldning av fasta
bränslen" införs. Ett förslag till lagtext med motivering återfinns i
bilaga 2. Lagförslaget syftar till att möjliggöra en begränsning av
utsläppet från i första hand nya fastbränsleeldade produkter.
Förslaget innehåller inga utsläppskrav. Om lagförslaget antas kan
sådana krav införas i en förordning eller föreskrift som utfördas med
stöd av lagen.

Under förutsättning att lagförslaget genomförs avser
Naturvårdsverket att återkomma med ett förslag till förordning. De
krav som anges i förordningen bör grundas på bästa tillgängliga
teknik. Kravnivåerna kommer att behöva ses över med jämna mellan-
rum. Inledningsvis bör kravnivån vara minst den som anges i
Boverkets regler. Redan nu finns produkter som klarar lägre utsläpp,
varför det kan vara möjligt att skärpa nivån. På sikt bör krav anges
som säkerställer låga utsläpp av både lätta och tunga kolväten samt
kväveoxider.

Naturvårdsverket och NUTEK har redan påbörjat arbeten för att
förbättra kunskapsunderlaget om sambanden mellan olika
föroreningar och vilka utsläppsnivåer som erhålls då bästa teknik
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tillämpas. Dessa undersökningar kommer att bli en viktig aei i unaer-
laget för kommande miljökrav.

8.3 Miljömärkning, standarder och teknikutveckling

För att främja produkter som är bättre än de obligatoriska kraven kan
miljömärkning användas. Vi anser att det är önskvärt att miljö-
märkning införs på sikt. Märkningen bör endast gälla produkter med
väsentligt lägre utsläpp än de krav som gäller generellt. Vi anser
därför att de krav som skall gälla obligatoriskt enligt förslaget till ny
lagstiftning bör utarbetas innan kriterier för miljömärkning fastställs.

De kravnivåer som kommer att anges i internationella standarder
påverkar produktutvecklingen. Det är därför viktigt att de miljökrav
som förs in i kommande CEN-standarder blir så strikta som möjligt.
Vi anser därför att det är viktigt att svenska representanter agerar så
kraftfullt som möjligt i dessa grupper. Enligt vår bedömning är det
dock inte troligt att CEN-standardens krav kommer att motsvara
bästa tillgängliga teknik.

Det finns stora möjligheter att genom teknisk utveckling begränsa
utsläppen från nya vedeldade produkter. Vi anser därför att det är
viktigt att fortsätta och stärka de satsningar som påbörjats av NUTEK.
Ett långsiktigt mål för teknikutvecklingen bör vara att nå ner till
samma utsläppsnivåer som nås vid bra oljeeldning, motsvarande
miljömärkta oljepannor.

8.4 Kommunal planering

Nya vedeldade pannor och kaminer installeras i vissa fall även i de
mest tätbebyggda bostadsområdena. Vi anser att vedeldning inte bör
accepteras i dessa områden. Kommunerna bör i detaljplaner och
kommunala energiplaner ange för vilka bostadsområden vedeldning
är olämpligt. Om detta görs i större utsträckning kan man långsiktigt
begränsa problem med sanitära olägenheter i mycket tätbebyggda
områden.

Ett stort antal äldre vedpannor med höga utsläpp används i stor
utsträckning för vedeldning. En stor andel av dessa installationer är
inte försedda med ackumulatortank.

Enligt vår bedömning är det nödvändigt att så snart som möjligt
begränsa vedeldning i äldre pannor med höga utsläpp.

Kommunerna kan ingripa mot vedeldning i enskilda fall med stöd
av hälsoskyddslagstiftningen då denna bedöms orsaka olägenheter.
Det saknas idag en möjlighet för kommunerna att meddela generella
föreskrifter för vedeldning i befintliga pannor och kaminer.
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utsläpp och förorsakar i många fall olägenheter. Vi anser att
kommunerna bör ha möjlighet att utfärda förbud mot sådan eldning.

Vi föreslår därför några ändringar i hälsoskyddsförordningen som
gör det möjligt för kommunerna att meddela föreskrifter om ved-
eldning i befintliga pannor och kaminer, samt för öppen eldning av
trädgårdsavfall. Förslaget återges i bilaga 3.

Vi anser att det är angeläget att denna förändring av hälsoskydds-
lagstiftningen genomförs. Enligt vår bedömning är kommunerna den
instans som bör ha bäst förutsättningar att åstadkomma en nöd-
vändig begränsning av utsläpp från befintliga pannor och kaminer.
Kommunerna har en kännedom om lokala förhållanden som är nöd-
vändig om begränsningen av utsläpp skall genomföras på ett sådant
sätt att man börjar med de bostadsområden där vedeldning orsakar
stora problem. Om detta inte ger tillräckliga resultat finns det möjlig-
heter att utnyttja den tidigare föreslagna "Lag om småskalig eldning
av fasta bränslen" för att reglera utsläpp (eller funktion) även för
befintliga pannor, om denna genomförs. Det kan t.ex. vara möjligt att
endast tillåta vedeldning i miljögodkända pannor i kombination med
ackumulatortank från ett givet år. Vi anser dock att man först bör
pröva att låta kommunerna hantera denna fråga.

Vi anser att kommunerna bör utnyttja en ändrad hälsoskyddslag
på så sätt att man successivt anger mål för olika bostadsområden.
Skärpta krav kan lämpligen genomföras i olika steg för olika områden
beroende på en inventering av hur stora problem som vedeldningen
bedöms orsaka. Efter ett givet år bör vedeldning endast ske med
modern teknik. Som generellt mål bör gälla att all vedeldning inom
tätort skall ske med produkter som minst motsvarar de nuvarande
miljökraven senast år 2000.

Kommunerna bör prioritera åtgärder i bostadsområden där ved-
eldning bedöms orsaka särskilt stora problem. Faktorer som kan
vägas in i dessa överväganden kan vara:

• Bebyggelsens täthet. Vedeldnii.g i särskilt tätbebyggda områden
ger stora risker för olägenheter. I de mest tätbebyggda områdena
bör ingen vedeldning ske.

• Topografi. Stora höjdskillnader mellan husen ökar risken för
olägenheter. Vedeldning i dalområden och sänkor ökar risken
för höga halter vid dåligt luftombyte, t.ex. vid inversion.

• Ventilationssystem, Hus med fläktstyrd ventilation är mer
känsliga för föroreningar. Områden med stor andel sådana hus
bör därför prioriteras.
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• Daghem, skolor, ålderdomshem och vårdinstitutioner. Barn och
äldre är särskilt känsliga för föroreningar, varför åtgärder bör
prioriteras i närheten av dessa inrättningar.

• Andra utsläpp, från t.ex. trafik eller industri. Utsläpp från ved-
eldning samverkar med andra utsläpp, varför utsläppet från
vedeldning bör begränsas i områden där den totala belastningen
av föroreningar är hög.

8.5 Information och utbildning

Insatser för förbättrad information är viktiga. Det är svårt att bedöma
effekten av information som ges. Trots att det finns en rad olika väl-
gjorda informationsmaterial görs t.ex. ett stort antal installationer som
inte uppfyller de nuvarande miljökraven.

Enligt vår bedömning kan man inte väsentligt förbättra situationen
enbart genom informationsinsatser. I kombination med de åtgärder vi
tidigare föreslagit kan dock ökade satsningar på information ge ett
gott resultat.

NUTEK disponerar för närvarande inga särskilda medel för
informations- och utbildningsinsatser på energiområdet. Vi föreslår
därför att NUTEK får disponera högst 5 miljoner kronor ur anslaget
F9. Energiforskning, anslagspost 7. Till regeringens disposition, för att
under en treårsperiod genomföra informations- och utbildnings-
insatser kring småskalig vedeldning.

NUTEK och naturvårdsverket avser att prioritera dessa insatser
gemensamt. Vi anser att det är särskilt viktigt med information till
personer som på olika sätt kan tänkas påverka val av panna och
eldningssätt, som installatörer, energirådgivare, personal på miljö-
och hälsoskyddsnämnder och personal inom sotningsväsendet.

8.6 Förbättrad driftkontroll

Regelverket kring sotningsväsendet är under utredning. Det är troligt
att man i framtiden i vart fall kommer att ha någon regelbunden
funktionskontroll av vedeldade pannor och kaminer ur brandskydds-
synpunkt. Vi anser att det är angeläget att en sådan funktionskontroll
i så fall även bör avse att pannan eller kaminen kan eldas på ett
miljömässigt acceptabelt sätt.

För närvarande är sotning med regelbundna intervall tvingande
och sotningen får endast utföras av personal inom sotningsväsendet.
Vi anser att det är angeläget att pannor som eldas med ved regel-
bundet sotas för att kunna få bästa möjliga förbränningsresultat. Vi
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Utredningen som behandlar sotningens framtid kommer att ta upp
dessa frågor.

8.7 Konsekvensbeskrivning

Vårt förslag till lagstiftning som medför att normer kan införas för
nya vedeldade produkter kan få stor betydelse på sikt. I det korta
perspektivet är det dock den föreslagna förändringen av hälsoskydds-
förordningen som torde få störst betydelse. Utfallet av denna för-
ändring är beroende av hur aktivt kommunerna tillämpar denna lag-
stiftning.

Vi har gjort beräkningar av hur utsläppet av flyktiga kolväten
(VOC) och tjära kommer att förändras vid olika antaganden om ved-
eldningens omfattning, andelen vedeldning i tätort och andelen ved-
eldning i "miljögodkända produkter" år 2000.

I tabell 8.1 redovisas beräknade utsläpp av VOC för olika an-
taganden om omfattningen av småskalig vedeldning och
fördelningen på miljögodkända respektive äldre produkter. Dessa
värden kan jämföras med utsläppet från vedeldning år 1990 som
beräknats till 132 kton. Om inga nya styrmedel införs kommer
utsläppet att uppgå till 101 kton år 2000 vid en vedeldning mot-
svarande NUTEK's prognos, det vill säga 9 TWh.
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Tabell 8.1 Utsläpp av VOC från småskalig vedeldning år 2000 under olika
antaganden

Vedeldning Andel i tätort Miljögodkända pannor Utsläpp av VOC

(TWh) (%) tätort (%) glesbygd (%) (kton)

9
9

9

9

9

9

11

11

11

11

11

11

30
30

30

40

40

40

30

30

30

40

40

40

50
75

100

50

75
100

50

75

100

50

75

100

25
30

40

25

30

40

25

30

40

25

30

40

93
80

64

90

75

57

113

98

78

110

92

70

I tabell 8.2 redovisas beräknade utsläpp av tjära för olika an-
taganden om omfattningen av småskalig vedeldning och
fördelningen på miljögodkända respektive äldre produkter. Dessa
värden kan jämföras med utsläppet från vedeldning år 1990 som
beräknats till 58 kton. Om inga nya styrmedel införs kommer
utsläppet att uppgå till 45 kton år 2000 vid en vedeldning mot-
svarande NUTEK's prognos om 9 TWh.
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Tabell 8.2 Utsläpp av tjära från småskalig vedeldning år 2000 under olika
antaganden

Vedeldning

(TWh)

9

9

9

9

9

9

11

11

11

11

11

11

Andel i tätort

(%)

30

30

30

40

40

40

30

30

30

40

40

40

Miljögodkända pannor

tätort (%) glesbygd (%)

50

75

100

50

75

100

50

75

100

50

75

100

25

30

40

25

30

40

25

30

40

25
30

40

Utsläpp av tjära

(kton)

44

37

28

43

34

24

54

45

33

52
42

29

Vi har tidigare (avsnitt 8.1) angivit att målet för de åtgärder som
vidtas bör vara att utsläppet av flyktiga kolväten och cancer-
framkallande ämnen skall halveras. De utsläpp som är cancer-
framkallande är främst flyktiga kolväten och vissa tunga kolväten
som ingår i begreppet tjära. Om vi uppnår en halvering av utsläppet
av flyktiga kolväten och tjära torde detta innebära att målet för
cancerframkallande utsläpp klaras.

Av redovisningarna ovan framgår att det är möjligt att klara ett
mål som grovt motsvarar en halvering av utsläppet av flyktiga kol-
väten och tjära. Detta förutsätter dock långtgående åtgärder vad avser
vedeldning inom tätort (all eldning bör ske med dagens bästa teknik)
och även vissa åtgärder vad gäller övrig vedeldning (ingen eldning
med sämsta teknik, det vill säga direkteldning i äldre pannor utan
ackumulatortank). Detta överensstämmer med de mål vi föreslagit
som utgångspunkt för energiproduktionen inom och utom tätort.

Kostnaderna för att genomföra dessa förbättringar kommer att
ligga på dem som eldar med ved. Det är svårt att göra en detaljerad
bedömning av dessa kostnader, eftersom det inte går att förutsäga
hur anpassningen till skärpta krav kommer att ske. Bland dem som
eldar ved i liten utsträckning kommer sannolikt en stor andel att
upphöra med vedeldning om detta kräver stora investeringar. De
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att öka sin vedeldning. Hur de skärpta kraven kommer att påverka
den totala omfattningen är därför inte givet.

Den genomsnittliga långsiktiga investeringsnivån för utrustning
för vedeldning torde vara omkring en miljard kronor per år. Vi har då
antagit att det finns 400 000 pannor varav 4% byts per år, samt att
kostnaden för installation av en miljögodkänd panna inklusive
ackumulatortank är 60 000 kronor. De senaste åren har det sålts
relativt få nya pannor för vedeldning. Detta betyder att en stor del av
de befintliga vedpannorna är relativt gamla.

För att uppfylla de mål som vi föreslagit kommer man grovt att
behöva byta cirka 100 000 pannor inom tätort till nya pannor med
ackumulatortank och förse ungefär lika många pannor utom tätort
med ackumulatortank under en period på knappt tio år. Det är svårt
att bedöma det exakta antalet beroende bl.a. på de osäkerheter som
ovan angivits.

Den totala kostnaden för dessa investeringar kan uppskattas till
cirka nio miljarder kronor. Hela denna kostnad kan givetvis inte hän-
föras till de skärpta miljökraven. Ett stort antal av de pannor som
behöver bytas ut är relativt gamla och skulle ändå behöva bytas ut
under denna tidsperiod eller strax därefter. De nya installationerna
har högre verkningsgrad. De som kombinerar ved med andra energi-
former får ut mer energi av den förbrukade veden och sänker därmed
behovet av annan energi. De som endast utnyttjar ved kan sänka
förbrukningen. Detta innebär att det går åt mindre tid och arbete till
insamling och bearbetning av ved.

Vedeldning i kombination med ackumulatortank är betydligt
bekvämare och kräver mindre tid jämfört med direkteldning i äldre
pannor. Brandrisken blir också betydligt lägre med modern
utrustning.

Sammantaget bedömer vi att merkostnaderna för investeringar till
följd av de skärpta miljökraven kan uppskattas till cirka 600 miljoner
kronor per år under en period av 7-8 år. Genomförs åtgärderna
bedöms det årliga utsläppet av flyktiga kolväten (VOC) minska med
cirka 40 000 ton och det årliga utsläppet av tjära med cirka 20 000 ton.

Fördelas denna kostnad på summan av dessa kolväten blir
kostnaden av storleksordningen 10 kr/kg reducerat utsläpp. Hänförs
hela kostnaden enbart till reduktion av flyktiga kolväten blir
kostnaden cirka 15 kr/kg.

I Naturvårdsverkets rapport "Energi och miljö"1) har kostnaden för
reduktion av VOC vid utbyte av panna beräknats. Beräkningarna har
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utbyte. Beräkningarna har gjorts för tre olika nivåer på vedeldning:
omfattande eldning (25 MWh/år), tillskottseldning (6 MWh/år) och
marginell eldning (2 MWh/år). Om hela kostnaden hänförs till
reduktion av VOC-utsläpp fås de värden som presenteras i tabell 8.3.

Tabell 83

Eldning

Omfattande

Tillskott

Marginell

Kostnader för reduktion av VOC i krfkg VOC

Nödvändigt utbyte

6

32

100

Förtida utbyte

15

70

200

Kostnaden varierar kraftigt beroende på olika faktorer. För dem
som har en marginell vedeldning kommer det troligen att vara mer
attraktivt att avstå från vedeldning än att genomföra de nödvändiga
investeringarna för att kunna fortsätta med vedeldning. De som idag
har en relativt liten vedeldning (tillskottseldning) kommer troligen att
öka sin vedeldning om de väljer att genomföra nödvändiga
investeringar.

Endast en mindre del av den ved som används köps. En höjning av
verkningsgraden behöver därför inte innebära någon direkt
ekonomisk besparing för fastighetsägaren. Kostnaderna för inköp av
annan energi kan dock sänkas om vedförbrukningen ej ändras,
eftersom samma mängd ved kan täcka en större andel av värme-
behovet då verkningsgraden ökar.

I ett initialskede kan det komma att krävas ökade insatser av
kommunerna för att genomföra nödvändiga åtgärder. Samtidigt bör
man kunna begränsa hanteringen av enskilda ärenden. Därigenom får
man ett mer rationellt utnyttjande av resurser. Sammantaget bedömer
vi att de föreslagna åtgärderna inte medför ett ökat resursbehov i
kommunerna.

De kostnader som beräknats för reduktion av kolväteutsläppen är
inte högre än kostnaderna för reduktion av motsvarande utsläpp
inom andra samhällssektorer.

Referenser

1) Energi och miljö, underlag till Miljö -93, SNV rapport 4204,1993.

63



beslut 1993-06-10 nr 13

Ett program for minskat kolväteutsläpp från vedeldning i småhus

Vedanvändning i villapannor, kaminer och liknande eldstäder har bedömts
omfatta 10-12 TWh om aret. En stor del av dessa eldstäder är inte miljö-
godkända. Mänga av dem är äldre dubbelpannor för olja och ved, ofta med
undermåliga prestanda vid vedeldning. Det beror på en kombination av dålig
konstruktion, dålig installation och bristande kunskaper om hur de skall
användas. Sådana anläggningar kan för vissa kolväten ge upp till 1 000
gånger större utsläpp i förhållande till energiutbytet än de bästa vedeldade
anläggningarna på marknaden. Förutom höga kolväteutsläpp har sådana
anläggningar mycket dålig verkningsgrad och i många fall även högre
brandrisk än normalt. Kolväteutsläpp sker även vid eldning i öppna spisar,
eldning av trädgårdsavfall och grillning i träkolsgrillar.

Utsläppen av kolväten kan ge upphov till hälsorisker av olika slag, t.ex. ökad
risk for cancer. Det finns därför anledning att vidta särskilda åtgärder. Detta
är särskilt angeläget vad gäller tätbebyggda områden där ett visst utsläpp
drabbar större befolkningsgrupper. Frågan om behovet av åtgärder för
minskat kolväteutsläpp från vedeldning i småhus har redovisats av
regeringen i proposition 1992/93:179 om åtgärder mot klimatpåverkan m.m.
Riksdagen hade ingen erinran mot vad som redovisades i propositionen (bet.
1992/93:JcU19, rskr. 1992/93:361).

Mot bakgrund härav bör Närings- och teknikutvecklingsverket och Statens
naturvårdsverk ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att minska
emissionerna av kolväten vid småskalig eldning av biobränslen som
förekommer i villapannor, kaminer och liknande anläggningar. En analys bör
göras av de möjligheter som finns att, genom åtgärder för minskade
kolväteutsläpp från vedeldning bidraga till det mål om en minskning av
utsläppen av cancerframkallande ämnen i tätorterna med 90% som riksdagen
har angett.

Vidare bör myndigheterna överväga behovet av styrmedel för att förbättra
miljöprestanda hos nya anläggningar, stimulera till utbyte av befintliga
anläggningar eller förbättra miljöprestanda hos befintliga pannor. Härvid bör
särskilt uppmärksammas sådana åtgärder som stimulerar till utveckling av



konsekvensbeskrivning och en kostnadsberäkning for hushållen och för
samhället. Om det behövs författningsändringar bör förslag till sådana
redovisas. Om förslagen innebär ökade statsutgifter bör förslag till
finansiering lämnas.

Eventuella EG-aspekter bör beaktas. Samråd bör ske med berörda
myndigheter och branschorganisationer.

Uppdraget bör redovisas senast den 15 december 1993.



Förslag till lag om småskalig eldning med fasta bränslen

1 § Denna lag syftar till att motverka skador pä människors hälsa eller pä
miljön genom luftföroreningar frän pannor, kaminer och andra
anordningar för småskalig eldning med fasta bränslen.

2 § För att säkerställa efterlevnaden av krav på begränsning av
luftföroreningar som uppställs i föreskrifter som meddelas med stöd av
denna lag får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om

1. begränsning av luftföroreningar från anordningar för småskalig
eldning med fasta bränslen samt om anordningarnas
konstruktion, utrustning och funktion och

2. kontroll och tillsyn av anordningarna.

3 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som
meddelas med stöd av denna lag utövas av kommunen eller av den
myndighet som regeringen bestämmer.

4 § En tillsynsmyndighet får förelägga tillverkare eller importörer av
anordningar för småskalig eldning med fasta bränslen att utan
ersättning lämna de upplysningar, tillhandahålla de handlingar samt
utföra de undersökningar som behövs för tillsynen.

5 § En tillsynsmyndighet får även i övrigt meddela de förelägganden och
förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter
som meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas,

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

6 § Regeringen, kommunen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får föreskriva att särskilda avgifter skall tas ut för tillsyn
och annan kontroll enligt denna lag eller de föreskrifter som meddelas
med stöd av denna lag.

7 § Ett beslut om föreläggande eller förbud enligt 4 - 5 §§ eller om avgift
enligt 6 § får överklagas till kammarrätten.



Kommentarer till förslaget till Lag om småskalig eldning med fasta
bränslen

Lagförslaget är mycket allmänt hållet. Avsikten är att lagen - om den
genomförs - skall ge möjlighet för regeringen att meddela mer
detaljerade föreskrifter om framför allt utsläppsgränser men även om
hur man sedan skall kontrollera att dessa gränser respekteras. Tanken
är att föreskrifterna inledningsvis skall kunna begränsas till ett krav på
att produkterna "från början" skall uppfylla vissa krav för att få
installeras men att det skall finnas utrymme för att så småningom
eventuellt även ställa krav på någon form av återkommande kontroll.

Under nuvarande förhållanden är det naturligt att tänka sig ett system
där sotningsväsendet engageras i kontrollen av pannorna. Emellertid är
räddningstjänsten för närvarande föremål för utredning. Så länge man
inte känner till hur sotningsverksamheten kommer att organiseras i
framtiden är det därför svårt att ha någon bestämd uppfattning om hur
kontrollen närmare bör organiseras. Detta innebär att det är svårt att
formulera även förslag till ramlagsbestämmelser. Även det förhållandet
att som en följd av EES-avtalet en del förändringar troligen kommer att
föreslås i bl.a. plan- och bygglagstiftningen innebär en viss osäkerhet



Förslag till författningsändring för småskalig vedeldning

Vi föreslår att 11 § i hälsoskyddsförordningen får följande lydelse:

11 § Om det behövs för att förhindra uppkomsten av sanitär olägenhet i en
kommun, får kommunen meddela föreskrifter om

1. tomgångskörning med motordrivna fordon,

2. spridande av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom
område med detaljplan eller intill sådant område,

3. inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett,

4. hantering av mjölk i utrymme för mjölkprodukter, på vilket
livsmedelslagen (1971:511) inte tillämpas,

5. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter,

6. konstruktionen av eldningsanläggning och eldningens
omfattning vid eldning av fasta bränslen i byggnad,

7. förbud mot eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall.
Om det i en kommun förekommer camping i betydande omfattning på
annan plats än i anläggning som avses i 12 § 2 hälsoskyddslagen
(1982:1080) får kommunen meddela föreskrifter eller förbjuda sådan
camping inom särskilt utsatta områden om det behövs för att hindra
uppkomsten av sanitär olägenhet.

Motivering

Enligt vår bedömning kan inte kommunerna idag utfärda lokala
föreskrifter om s.k. småskalig vedeldning eller eldning av
trädgårdsavfall enligt hälsoskyddslagstiftningen. För att åtgärda detta
bör två nya punkter i 11 § hälsoskyddsförordningen (HF) införas.

Såvitt framgår av prop. 1981/82:219 med förslag till
hälsoskyddslag m.m. föreligger inte några hinder att införa den
föreslagna ändringen. I specialmotiveringen till 13 § hälsoskydds-
lagen (HL) på sidan 62 uttalade departementschefen att ytterligare
föreskrifter som behövs till skydd mot sanitär olägenhet "kan avse
varje verksamhet, anläggning, byggnad etc. för vilken ett behovs
bedöms föreligga". Några hinder synes således inte föreligga för att i
hälsoskyddslagstiftningen reglera konstruktionen av en eldnings-
anläggning.

På sidan 33 i prop. 1981/82:219 anförde departementschefen
visserligen att beträffande sanitär olägenhet vid användning av fast
egendom bör ingripandet göras med stöd av miljöskyddslagen (ML).



kan begära att få sin verksamhet prövad enligt ML. Med stöd av ML
är det dock endast möjligt att göra individuella prövningar och inte
generella föreskrifter. Vedeldning är en liten verksamhet som före-
kommer i stor omfattning och ML är i och för sig tillämplig. Det vore
dock mest ändamålsenligt att reglera sådan verksamhet med
generella föreskrifter. Det talar för att hälsoskyddslagstiftningen är
den rätta lagstiftningen i det här sammanhanget. Även om generella
föreskrifter utfärdats med stöd av hälsoskyddslagstiftningen kan
fastighetsägaren få en frivillig tillståndsprövning enligt ML. Ett
tillstånd enligt ML gäller före hälsoskyddslagstifmingen.
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