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Angående förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om
energi och utsläpp från fastbränsleeldning
SBBA har tagit del av Boverkets förslag till ändring i avsnitt 6 i Boverkets byggregler (2011:6),
BBR med tillhörande konsekvensutredning, BBR 25. Vi tillstyrker Boverkets förslag till skärpta
krav på utsläpp vid fastbränsleeldning i sin helhet men vill i sammanhanget framföra följande
kommentarer:
Allmänna kommentarer
SBBA:s uppfattning är att det är av stor vikt att aktivt verka för reducerade utsläpp från
fastbränsleeldning och anser därför att syftet med Boverkets förslag till skärpta krav i grunden är
bra. Däremot bedömer vi att förslaget i mycket varierande omfattning kommer att bidra till
reducerade utsläpp i praktiken.
Ett effektivt sätt att reducera de skadliga utsläppen från fastbränsleeldning är givetvis att
successivt byta ut de sämsta produkterna på marknaden mot nya med bättre prestanda. Då
kraven i BBR avser byggnader och inte utgör krav för att få sälja produkter, blir förslagets
inverkan på beståndet av fastbränslepannor och rumsvärmare endast indirekt vilket konstateras i
konsekvensutredningen, sidan 32.
Av konsekvensutredningen framgår även att de positiva miljöeffekterna som följer av förslaget
endast bör betraktas som marginella vad gäller utsläpp från fastbränslepannor, jämfört med
referensalternativet. Av konsekvensutredningen sidan 21 framgår t.ex. att den förväntade
skillnaden i utsläpp under åren 2013-2025 väntas uppgå till -0,01 % för OGC, -0,03 % för stoft och
-0,04 % för CO. Vi noterar dock att reduktionen av de årliga utsläppen av CO från rumsvärmare
väntas bli i storleksordningen 100 gånger större, vilket i sammanhanget är positivt. Med förväntad
försäljning av nya rumsvärmare fram till dess att ekodesignkraven för rumsvärmare träder ikraft
2022, bör de föreslagna utsläppskraven för rumsvärmare möjligen betraktas som mer relevanta
än de för fastbränslepannor.
När Boverket i februari publicerade sin rapport (2016:6) ”Småskalig vedeldning” hade SBBA
inledningsvis svårt att utläsa rapportens konkreta förslag. Av detta skäl värdesätter SBBA
konsekvensutredningen då den bringar ökad klarhet och därmed är ett viktigt komplement till
Boverkets tidigare rapport. Vår bedömning är att de skärpta kravnivåerna inte väntas få någon
negativ inverkan på SBBA:s medlemsföretag, även om de positiva miljöeffekterna väntas bli
begränsade jämfört med att invänta det formella ikraftträdandet av ekodesign.

