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Vedeldning
För uppvärmning av hus är ved- och pellet-
eldning ett av de bästa alternativen ur ekolo-
gisk synpunkt, men en förutsättning är att
den utförs på rätt sätt och med rätt
utrustning.

Miljönämndens riktlinjer
för vedeldning
Miljönämnden har beslutat att följande
riktlinjer skall gälla för att höja kvalitén på
vedeldandet och varaktigt minska risken för
utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen:

Nyinstallationer
Vid nyinstallation eller byte av vedpannor gäller att installation endast får
ske av sådana pannor som uppfyller utsläppskraven inom tätort i Bover-
kets byggregler. Endast pannor som testats och miljögodkänts av obe-
roende provningsinstitution och som kopplats till dimensionerad acku-
mulatoranläggning skall installeras.

Vid nyinstallation eller byte av utrustning för eldning av pellets, briketter,
flis eller liknande får endast utrustning med utsläpp som inte är högre än
gällande krav för miljögodkända vedpannor (se ovan) installeras. Pellet-
brännare  eller flisugn med eventuell matarutrustning skall vara P-märkt
hos Statens Provnings- och forskningsinstitut eller kunna visa att den
uppfyller kraven för P-märkning.

Befintlig anläggning (värmepanna)
Eldning med fasta biobränsle bör endast ske i värmepanna som är för-
sedd med utrustning för värmeackumulering eller annan utrustning som
möjliggör motsvarande förbränningsprestanda. Ackumulatortanken bör
vara dimensionerad för pannan och bostaden på sådant sätt att den kan
lagra värmen från ett eldningstillfälle.



Andra eldstäder
För lokaleldstäder såsom kaminer, braskaminer, vedspisar och liknande
(ej öppen spis för trivseleldning) gäller att endast sådana anläggningar
skall installeras som har testats och miljögodkänts av Sveriges Prov-
nings- och forskningsinstitut, eller på annat sätt uppfyller de vid installa-
tionen gällande kraven för miljögodkända lokaleldstäder.

Befintliga anläggningar som inte uppfyller kraven för miljögodkända an-
läggningar, bör endast användas för trivseleldning i ringa omfattning eller
vid tillfälliga driftstörningar på ordinarie uppvärmningskälla.

Anläggningar som ej miljögodkänts men som ändå bedöms uppfylla kra-
ven för miljögodkända lokaleldstäder, t ex vissa kakelugnar, får dock an-
vändas för eldning i större omfattning än vad eldning vid akuta situatio-
ner och trivseleldning innebär.

Öppen spis får vid nyinstallation och som befintlig anläggning endast an-
vändas för trivseleldning i ringa omfattning.

Allmänna krav
Endast torr ved eller förädlat bränsle skall
användas. Eldning skall i övrigt ske på så-
dant sätt så att en god förbränning av rök-
gaserna erhålls.

Vid trivseleldning skall alltid stor hänsyn tas
till väderleksförhållanden mm så att eldning
undviks då förhållandena är sådana att det är
risk för olägenheter för omkringboende.

Samtliga installationer skall dimensioneras
och utföras på ett fackmässigt sätt. Installationerna måste godkännas av
skorstensfejarmästaren innan de tas i bruk. Bygganmälan erfordras för
nyinstallationer av eldstäder och rökkanaler samt i vissa fall ackumula-
toranläggningar samt för ändringar i eldstäder och rökkanaler eller bä-
rande byggnadsdelar.
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