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SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association, är branschföreningen för tillverkare och
leverantörer av värmepannor, vattenvärmare och brännare samt tillhörande produkter och tjänster.
SBBA är medlem av den europeiska sektorskommittén för brännare och pannor EHI, (European
Heating Industry) för mer info om SBBA se: www.sbba.se

Remissvar gällande Svanenmärkning av pannor för fasta biobränslen
Härmed lämnar branschföreningen SBBA remissvar gällande förslag till reviderade kriterier för
Svanenmärkning av pannor för fasta biobränslen.

De Europeiska lagkraven bör inväntas
Under remisstiden för svanenkriterierna för pannor för fasta biobränslen så pågår arbetet med
Europeiska lagkrav för denna produktgrupp inom ramarna för Ecodesigndirektivet (The Energyrelated Products Directive 2009/125/EC) lot 15. Under perioden då svanenremissen varit ute har
det gällande lagförslaget ändrats i Rådsarbetsgruppen, och i dagsläget vet vi inte vad det slutgiltiga
förslaget till den Europeiska lagstiftningen kommer att bli. Samtidigt som Ecodesignkriterierna
beslutas förväntas även kriterier för energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (The Energy
Labelling Directive 2010/30/EU) att beslutas.
SBBAs medlemsföretag anser att det är olyckligt planerat att skicka ut förslag på nya kriterier för
svanenmärkning innan man vet hur lagstiftningen och energimärkningskriterierna kommer att se ut
för denna produktgrupp. SBBA anser att svanen borde avvakta med att ta fram förslag till kriterier
för svanenmärkning tills de nya lagkraven inom ErP är beslutade.

Miljömärkningssymbolen är inte viktig i produktgruppen
I dagsläget är det mycket få produkter som är märkta enligt svanenkriterierna inom denna
produktgrupp, och bland SBBAs medlemmar är det inte någon som uttryckt ett intresse för att
märka sina produkter enligt de nya kriterierna. Det betyder inte att det inte finns produkter som
kanske redan uppfyller kraven. SBBAs medlemsföretag anser att det är en alltför dyr och
komplicerad process att genomföra en märkning, och signalvärdet av märkningen bedöms inte vara
så stort gentemot kunderna i denna produktgrupp.
Vissa medlemmar anser att svanenmärkningen har spelat ut sin roll när det gäller fastbränslepannor
i och med att Ecodesignkriterierna träder ikraft, och att det är energimärkningen som kunderna
kommer att bry sig om. Istället uppger företagen att de fokuserar på de olika bidragssystemen i
olika länder, och hur olika produkter kvalificerar sig för dessa bidragsprogram.
SBBA väljer därför att inte lämna några detaljerade synpunkter på innehållet i kriterierna.
För att SBBAs medlemmar ska engagera sig i kriterierna krävs att intresset för svanenmärkning för
fastbränslepannor ökar hos konsumenterna, samt att man inväntar de Europeiska lagkraven.
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