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Förord
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Sammanfattning
För att klara miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” kommer en övergång att krävas från
uppvärmning med fossila bränslen till biobränslen. En övergång till biobränslen kan även
förväntas i områden där uppvärmningen idag sker med el. I tätbebyggda småhusområden kan en
ökad biobränsleeldning ge ett betydande bidrag till överskridande av miljökvalitetsnormer. För
att uppfylla miljökvalitetsnormer, och på sikt även miljömålet ”Frisk Luft”, krävs dock att en
ökad biobränsleintroduktion görs med sådan teknik att inte luftkvaliteten försämras. I detta
arbete har kommunerna en viktig roll. Föreliggande projekt har innefattat att ta fram en
arbetsgång och visa på viktigt underlag för att bistå kommunerna i deras arbete med att bedöma
i vilka områden en ökad förbränning av biobränsle kan vara acceptabel. Underlaget omfattar
såväl energibehovsutredningar, energiplaner och data över utsläpp till luft från olika källor i
kommunen, som lagar, föreskrifter och policies. För att koppla utsläppen till halter i luft behövs
även spridningsmodellering.
Den föreslagna arbetsgången har testats för tre olika scenarier i ett verkligt bostadsområde i
Alingsås. En inventering har gjorts över vilka pannor och eldstäder som nu finns i området och
hur energiförsörjningen i övrigt sker. Eftersom området till stor del värms med direktverkande
el är braskaminer ett attraktivt alternativ för fastighetsägarna. Ett scenario inkluderar dagens
situation med ca 30% av energibehovet täckt med biobränsleeldning. Ett framtida ”värsta”
scenario utgörs av en ökning till ca 80% täckning av värmebehovet med biobränsle. Det tredje
scenariet har ansatts som att nya och befintliga pannor och braskaminer eldas med pellets i
framtiden och vid 80% täckning av värmebehovet. De beräkningarna som gjorts av
luftföroreningshalter visar att det kan uppstå problem i form av höga halter vid en kraftig
utökning av biobränsleeldning, såvida inte förbränningen sker på ett miljömässigt acceptabelt
sätt. Ett förslag till hur man på kommunal nivå kan hantera förfrågningar och anmälningar om
ökad biobränsleeldning har utarbetats och presenteras i rapporten. Det viktigt att kommunerna
har tillgång till dessa verktyg för att kunna göra nödvändiga bedömningar samtidigt som de får
möjlighet att, vid risk för höga föroreningshalter, kunna påverka installationen av lokala
eldstäder i kommunen.
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1 Bakgrund
Ett av de viktigaste målen i den svenska energipolitiken som fastlades i och med
energiöverenskommelsen 1998 var att stimulera biobränsleanvändningen i såväl bostadssektorn
som inom fjärrvärmesektorn. För att klara klimatmålet behöver fossila bränslen för
uppvärmning ersättas med biobränslen, som inte ger ett nettotillskott till koldioxidhalterna i
atmosfären och som därmed är neutrala i relation till växthuseffekten. Uppvärmning med
direktverkande el, vilket är ett vanligt uppvärmningssätt idag, är också något som många villaoch småhusägare vill undvika så långt det går, inte minst p.g.a. ökande kostnader för el.
På lokal nivå har detta medfört ett ökat intresse, från såväl allmänhet som myndigheter, att
övergå från el/olja till biobränslen för uppvärmning. För att klara miljömålet ”Frisk luft” är det
dock viktigt att den småskaliga eldningen sker på ett sätt som inte ger negativ påverkan på
luftkvaliteten. Myndigheterna behöver därför ställa krav på den småskaliga eldningen, både
nationellt och lokalt.
Ett ökat antal byggnadsanmälningar om nyinstallation av olika typer av eldstäder för fastbränsle
har inkommit till många kommuner. Det statliga kaminbidraget har ytterligare ökat intresset för
småskalig fastbränsleeldning de senaste åren. I samband med en remissgranskning som ett antal
kommuner i Västsverige har utfört gällande ett förslag till kommunal policy för småskalig
fastbränsleeldning, har ett antal frågeställningar framkommit som behöver bättre belysning
(Göteborgsregionens kommunalförbund, 1999). En av dessa frågeställningar gäller vilka
miljöeffekter som en ökad biobränsleeldning kan ge upphov till. En brist förknippad med den
föreslagna policyn är att det saknas metoder för att kunna identifiera bostadsområden där
omfattande småskalig fastbränsleeldning av miljöskäl ej bör tillåtas, antingen på grund av att
utsläppen i området är stora och/eller på grund av att de meteorologiska/topografiska
förhållandena tidvis kan ge upphov till dålig luftkvalitet.
Vid behandling av dessa ansökningar om installation av ny eldningsutrustning, saknar idag
kommuntjänstemännen kriterier och bedömningsgrunder för att kunna identifiera
bostadsområden där restriktioner för småskalig fastbränsleeldning bör tillämpas. Restriktionerna
skulle kunna gälla biobränsleeldningen som helhet, men även krav på utrustningar, bränsleval
och eldningssätt. Det regelverk som finns är idag inte anpassat till den rådande situationen,
samtidigt som de regler och krav som ställs kan vara motstridiga. Därför har Jansson (2002)
utformat ett förslag till nytt regelverk för den småskaliga biobränsleeldningen i tätbebyggda
områden som en hjälp åt kommunerna. Förslaget innebär att kommunerna med stöd av
miljöbalken ska kunna meddela tillstånd för såväl värmepannor och lokaleldstäder. I detta
sammanhang ställs krav på kunskaper hos den för anläggningen ansvarige så att eldningen sker
på ett miljöanpassat sätt.
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I dagsläget anser sig kommunerna delvis sakna kunskap om t.ex. vilka typer av eldstäder och
bränsle (ved, pellets) som medför att fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) riskerar att överskridas och i ett längre tidsperspektiv medför att miljömålen inte kan nås. I de flesta kommuner
saknas vidare hjälpmedel i form av bl.a. spridningsmodeller, lokalklimatbedömningar, registrering av befintliga eldstäder och dagens haltnivåer i luft. Denna kunskap behövs för att tjänstemännen ska kunna bedöma luftkvalitetssituationen, påverka valet av eldstäder, bränslen och
förbränningsteknik samt ge relevanta råd och anvisningar innan installation.

2 Syfte
Syftet med detta projekt har varit att utforma en arbetsgång och en metodik för att bedöma
luftkvalitetsituationen i olika delar av kommunen som ett underlag för att ge råd och tillstånd
vid installation av lokaleldstäder i tätbebyggda bostadsområden. I metodiken innefattas att
sammanställa de ”verktyg” som kan användas, dels i form av nödvändigt underlagsmaterial,
dels i form av beräkningsmetodik.

3 Underlag och verktyg för kommunernas
bedömning
För att kommunerna skall kunna bedöma om installation av lokaleldstäder (pannor, kaminer,
kakelugnar) i olika områden kan vara acceptabel krävs ett relativt omfattande underlagsmaterial.
Dessutom kan den typ av policydokument som upprättats i Västra Götalandsregionen
(Göteborgsregionens kommunalförbund, 1999) bidra till att underlätta för kommuner i detta
arbete. Även kommuner och andra aktörer har utarbetat liknande policydokument, samt råd och
anvisningar för biobränsleeldning (t.ex. Naturvårdsverket, 1998; Hillbom, 2001; Palm och
Ranhagen, 2002) .
Ett resultat av de olika undersökningar som genomförts i föreliggande och andra projekt inom
projektområdet är identifikation av vilka underlag/verktyg som kommunerna bör ha tillgång till
vid bedömning av lämpligheten av användning/utbyggnad av biobränsle i lokaleldstäder. I tabell
1 nedan har dessa sammanställts. Med detta underlag bör kritiska områden, där ytterligare
utsläpp kan innebära överskridanden av MKN eller andra olägenheter, kunna identifieras.
Underlaget kan sammanställas på olika sätt, t.ex. kan man skapa ett kartmaterial i olika
transparenta skikt som sammanläggs till en sammanfattande bild. Kartmaterialet kan även
behandlas i ett GIS-system (se vidare i kapitel 4).
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Underlag för bedömning av installation av eldstäder.

Energiförsörjning
Underlag behövs för vilka planer som föreligger för energiförsörjningen i kommunen och
som delvis baseras på de lokala förhållandena:
• Energiplan för kommunen (utbyggnad av fjärrvärme/närvärme).
• Energibehov för uppvärmning i olika områden i kommunen, energibehovstäthet
(kWh/m2, år). Kan t.ex. föreligga i form av GIS-kartor.
• Förekomst av lokaleldstäder. Uppdatering av sotarregister, eventuellt med
kompletterande protokollering

Luftföroreningar
Underlag behövs för att beskriva luftkvaliteten i olika delar av kommunen genom lokala
utsläpp, lokalklimatologiska förhållanden samt påverkan från andra utsläppskällor:
• Översiktlig bedömning av luftföroreningssituationen i olika områden (kan baseras på
mätningar och/eller modellberäkningar).
• Emissionsdata (trafik, industri, övriga källor), geografiskt fördelat.
• Översiktlig lokalklimatbedömning/eventuellt sammanställning av befintliga
lokalklimatdata
• Emissionsdata från småskalig vedeldning

Lagar och bestämmelser samt policydokument
•
•

•

Föreskrifter
Miljöbalken
Plan och Bygglagen (PBL)

3.1 Energiplan och energibehovstäthet
En viktig faktor när det gäller att bedöma om tillstånd ska ges för installation av eldstad för
biobränsleeldning är om bostadsområdet kommer att omfattas av t.ex. fjärrvärmeutbyggnad eller
andra större förändringar vad gäller energiförsörjning och bostadsbyggande. En eventuell
energiplan bör vara ett prioriterat underlag för tillståndsgivning. Värmetätheten, definierat som
bebyggelsens nettovärmebehov dividerat med bebyggelseområdets definierade areal för olika
bostadsområden uttryckt som kWh/m2.år, är också ett nyttigt basunderlag vid analys av
nuvarande och framtida situation (Carlstedt m.fl. 2001).
Det finns en rikstäckande energidatabas för bebyggelse – Masterfile. Denna medger att
energianvändningen för uppvärmning kan uppskattas tämligen noggrant för nästan alla
bebyggda fastigheter i Sverige, och dessa data kan sammanställas till uppvärmningsbehov för
områden fördelat på olika uppvärmningssätt. Värmetätheten är ett mått på bebyggelsens täthet
och energibehov och därmed en viktig variabel för att bedöma vilken typ av
uppvärmningssystem som kan vara lämpligt i ett område (fjärrvärme, värmepumpar etc.). I en
studie över Stockholmsområdet (Haeger-Eugensson m.fl. 2002a) har värmetätheten för olika
bostadsområden, baserat på ovanstående, klassificerats enligt tabell 2.
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Indelningen av värmetätheten (VT) med tillhörande bebyggelsetyp.

Värmetäthet (kWh/m2)

Typ av bebyggelse i området

VT ≥ 30

Större affärer och lokaler, större andel flerfamiljshus och radhus

30>VT ≥ 20

Färre flerfamiljshus, men fler radhus och tätliggande kedjehus

VT < 20

Huvudsakligen friliggande småhus

3.2 Emissionsdatabas
För att kunna bedöma vilka riskområden ur luftkvalitetssynpunkt som kan finnas inom
kommunens gränser, måste man veta hur stora de lokala emissionerna av olika luftföroreningar
är, samt hur de fördelas på olika källor och geografiskt. Utifrån denna information kan beräknas
vilka halter som förekommer i omgivningarna. Kunskap om luftföroreningshalterna kan också
erhållas genom mätdata.
En emissionsdatabas för kommunen bör innehålla samtliga källor inlagda med geografisk
information. Denna behöver uppdateras efterhand som emissionssituationen förändras i
kommunen, ungefär vart femte år om inga större förändringar skett. I emissionsdatabasen bör
källor som trafik, industriutsläpp och utsläpp från energiförsörjning inkluderas (se även
Widholm 2002, Hagberg 2002). Vägtrafikens emissioner och haltbidrag från olika vägar kan
beräknas med de modeller som presenteras i Vägverkets mäthandbok (www.vv.se) och läggas in
som linjekällor. Andra emissionskällor, såsom värmecentraler och industrier, inventeras och
läggs in i databasen som punktkällor. Vissa emissionsdata kan inhämtas från EMIR,
länsstyrelsernas emissionsregister, samt SMED (Svenska MiljöEmissionsData).
Kartläggning av den individuella uppvärmningen, baserad på förekomsten av lokaleldstäder,
görs troligtvis enklast utifrån sotarregistret. Kvaliteten på detta register är dock mycket
varierande i olika delar av landet. Därför kan eventuellt kompletterande enkätundersökningar
behöva genomföras för inventering av eldning idag (se Bilaga 1 samt Omstedt m.fl. 2002).
Sotarregistret kan dock, med kompletteringar vad gäller protokollering, bli ett mycket värdefullt
hjälpmedel. För att beräkna utsläppen behövs även uppgifter om dagens värmebehov,
geografiskt fördelat, samt emissionsfaktorer avseende olika luftföroreningsparametrar (partiklar,
VOC, bensen etc) för förekommande panntyper.
Beträffande emissionsfaktorer för förbränning i olika sorters anläggningar finns ett relativt gott
underlag för större anläggningar. Emissionsfaktorerna för eldning av olja och gas i villapannor
är också relativt väl undersökta. Däremot är osäkerheten vad gäller emissioner av partiklar,
bensen etc. från förbränning av ved och pellets i olika typer av lokaleldstäder fortfarande relativt
stor, bland annat på grund av den stora variation i teknik, bränslekvalitet, eldningssätt m.m. som
förekommer.

7

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden

IVL rapport B 1516

3.3 Lokalklimat
Med en god lokalkännedom kan man grovt förutse var ogynnsamma spridningsbetingelser kan
föreligga. Exempel på sådana områden är ytor med stora topografiska skillnader med trånga
dalgångar, svackor i terrängen, lägen bakom berg/större skogar samt bostadsområdena med en
kompakt byggnadsstruktur med trånga gator m.m. (Cermak m.fl, 1995 och Oke, 1999). I öppen
och flack terräng är ventilationen ofta relativt god.

3.4 Nuvarande och framtida luftföroreningssituation
Luftföroreningssituationen i kommunens olika områden bör analyseras såväl för dagens
situation som för framtiden.
Analysen av nuvarande luftkvalitetssituation kan baseras på mätningar eller spridningsberäkningar eller helst på en kombination av dessa. Ofta har kommunerna endast genomfört
mätningar på en plats i någon större tätort. Det kan därför vara svårt att omsätta dessa uppmätta
halter till andra områden. Vissa uppskattningar kan dock göras utifrån andra mätningar som
utförts i Sverige.
De halter av luftföroreningar som förekommer har sitt ursprung i både lokala och mer långväga
emissioner. Den regionala bakgrunden utgörs av påverkan från mer långväga källor.
Bakgrundshalter på landsbygd mäts inom den nationella miljövervakningen (med finansiering
från Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket) på ett antal platser från söder till norr i
Sverige. Haltnivåerna varierar i tid och rum. För några luftföroreningsparametrar, t.ex. PM10,
kan bakgrundshalterna ligga på relativt höga nivåer i förhållande till MKN och miljömål. Vid
tillfällen med intransport av förorenade luftmassor till Sverige kan även bakgrundshalterna av
andra luftföroreningar vara höga. De halter som förekommer till följd av denna storskaliga
spridning bör beaktas vid sammanställning av förekommande halter (www.ivl.se och
www.emep.int). Även inom det så kallade Urbanmätnätet (Persson m.fl. 2003a) mäts regionala
bakgrundshalter (www.ivl.se).
Övervakning av tätortsluft utförs av många kommuner. Saknas luftföroreningsdata för den egna
kommunen kan viss vägledning fås genom att göra jämförelse med någon av dessa (Persson
m.fl., 2003b samt www.ivl.se).
Miljökvalitetsnormerna har formulerats med olika tidsupplösning (timme, dygn, år), vilket
innebär att såväl mätningar som modellberäkningar för vissa parametrar (NO2, PM10 ) bör ha en
relativt god tidsupplösning, medan det för exempelvis bensen räcker med medelvärde över
längre tidsperiod (se vidare tabell 4).
Ett relativt stort antal olika spridningsmodeller finns kommersiellt tillgängliga. De baseras på
kunskap om utsläppen till luft, och kräver tillförlitliga utsläppsdata. Vidare krävs att modellen
förmår att ta hänsyn till lokalklimat och topografin (Haeger-Eugensson m.fl. 2002b).
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Såväl modellberäkningar som utvärdering av mätdata bör göras med en tidsupplösning
(årsmedelvärden samt 90- respektive 98-percentiler av dygns- resp. timmedelvärden) som
möjliggör jämförelser med miljökvalitetsnormer och andra bedömningsgrunder (se kapitel 5.5).
Analysen av den framtida luftföroreningsituationen bör baseras på:
-

bakgrundshalterna idag men även i framtiden, det vill säga den storskaliga utvecklingen
(prognoser från EMEP, European Evaluation and Monitoring Programme (www.emep.int)).
Eftersom uppvärmningssystem oftast har lång livslängd har det stor betydelse hur den
framtida situationen kan te sig. Idag har internationella överenskommelser om
utsläppsminskningar redan medfört minskande bakgrundshalter av vissa luftföroreningar
(t.ex. SO2) och sannolikt kommer minskningarna att fortsätta;

-

utvecklingen lokalt vad gäller fjärrvärme, infrastruktur, industriutsläpp m.m. och därmed
den påverkan som detta kan ha på de lokala förhållandena;

-

tänkbar utveckling i olika bostadsområden vad gäller emissioner och därmed
luftföroreningshalter.

4 Arbetsgång för kommunernas bedömning
4.1 Förslag till arbetsgång
Ett förslag till arbetsgång togs fram som ett resultat från testen av hur luftkvalitetssituationen i
ett verkligt bostadsområde påverkas vid några olika biobränslescenarier. Arbetsgången framgår
av figur 1.
Arbetsgången är tänkt att användas av kommunerna för att bedöma om det finns risk för
överskridanden av miljökvalitetsnormer eller annan olägenhet i ett område. I figuren används
uttrycket ”tillstånd” för att beskriva att det är lämpligt och ”avslag” om det är olämpligt att
utöka biobränsleeldningen i ett bostadsområde. I egentlig mening är det idag svårt att utnyttja
något lagrum som medger att man kan stoppa installation av en utrustning som uppfyller
miljökraven (Jansson, 2002).
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Arbetsgång för kom m unerna
A nm älan om installation av lokaleldstäder
V ilket om råde gäller förfrågan?
H ur ser det ut idag?(tabell 3)
B edöm ningsm aterial häm tas från
"U nderlag för bedöm ning" enligt tabell 2
B edöm ning riskom råde/icke riskom råde
R iskom råde

Icke riskom råde
O k till installation
utan restriktioner

V idare utredning
V ad ökade utsläpp
skulle betyda
O m dagens haltnivåer är
relativt låga sam t att bedöm ning görs att ökningen av
lokal eldning blir ringa
Ö versiktlig
haltberäkning

O m dagens haltnivåer är höga
och/eller att bedöm ning görs
att ökningen av lokal
eldning blir om fattande

O m höga halter vid
översiktlig beräkning

O m låga halter

A vancerad
spridningsberäkning
T illstånd/icke tillstånd
alternativt begränsat tillstånd
T illstånd

A vslag/begränsat
tillstånd
Lagrum för
avslag eller
specifika
krav
O m begränsat
tillstånd

O m avslag

E ventuellt kopplade
till vissa krav

M otivering + "bevis"
i form av haltberäkn.
även konsekvenser
för boende m .m .

Ex.vis endast
pelletseldning

Figur 1

Förslag till arbetsgång vid installationsanmälningar/ansökningar om ny eller utökad
eldning i lokaleldstäder.
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Arbetsgången kan också konkretiseras som ett antal frågeställningar som behöver analyseras vid
förfrågan om installation av en ny eldningsutrustning.
Vid analysen av hur ett område ser ut idag (ruta två i figur 1) kan en detaljerad mall förslagsvis
utformas som i tabell 3. Om halterna blir höga bör en avancerad spridningsberäkning
(lokalklimat och topografi ingår som viktiga delar i beräkningsunderlaget) göras för området.
Vid en sådan typ av beräkning tas ofta hänsyn till det lokala klimatets effekter varför det då inte
krävs någon separat lokalklimatundersökning. Om avslag eller begränsat tillstånd skall ges
behöver lagrummet inventeras. En sammanfattning av tillgängligt lagrum återfinns i Bilaga 3.
Tabell 3

Förslag på mall för kommunerna vid förfrågan om installation av ny lokaleldstad eller
utökad eldning.
Frågeställningar
Analys
Vilket område? Hur ser det ut • Lokalisering t.ex. i dalgång eller annat utsatt läge.
i dag?
• Kontroll mot en energiplan. Vad kommer att hända?
• Dagens halter. Hur ser det ut?
• Kritiska luftföroreningsparametrar idag, vad vet vi? Kommer detta
att förändras p.g.a. t.ex. ny teknik?
• Dagens utsläpp. Stora/små?
• Dominerande uppvärmningssystem.
• Lokalklimat, etc
Klagomål på luftsituationen
• Eventuellt kontroll med andra instanser. Kan andra än kommunens
redan idag?
miljökontor veta något om detta t.ex. skorstensfejaren,
Länsstyrelsen, energirådgivare?
Är det troligt att fler • Eventuell historisk kontroll i Miljökontorets register samt ev. med
förfrågningar inkommer från
skorstensfejaren.
området?
Riskområde eller ej.
• Om riskområde, följ arbetsgång enligt Figur 1.

4.2 Sammanvägning av olika underlag
Mycket av det underlag som behövs presenteras med fördel i kartform. Med ett GIS-system kan
informationen på olika kartor (se exempel nedan i figur 2a-2d) läggas samman på ett enkelt sätt
så att det kombinerade resultatet av alla individuella underlag framgår på ett lättöverskådligt sätt
(figur 2e). Figurerna nedan illustrerar översiktligt arbetsgången för att utröna huruvida det
föreligger någon risk för överskridanden av MKN för olika scenarier vid installation av nya
lokaleldstäder för biobränsle i ett bostadsområde.
Efter sammanläggning av all information framgår de områden som utgör riskområden (i figur 2e
har dessa inringats med rött). I dessa områden samverkar dålig omblandning, hög värmetäthet
samt extra halttillskott från vägtrafik. Av riskområdena kan eventuellt några områden undantas
från att planeras för biobränsleeldning eftersom fjärrvärme planeras.
Observera att flera uppgifter i exemplet endast är fiktiva (men rimliga) antaganden.
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Figur 2a Översiktskarta där ett fiktivt område markerats med röd ring.

Område med dålig
omblandning

Figur 2b Rödrastrering anger område med risk för försämrad omblandning bl.a. till
följd av topografin och/eller läläge, vilket ger ett lokalklimat som kan vara kritiskt ur
luftföroreningssynpunkt.
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VT<20
30<VT≥20
VT≥30
Sjö

Figur 2c Värmetäthetskarta för det fiktiva området. I områden med låg värmetäthet
(VT<20) är potentialen störst för att en övergång till individuell biobränsleeldning
skall ske. I områden med hög värmetäthet finns förutsättningar (VT>30) för
fjärrvärme.

Figur 2d Beräknade PM10–halter (µg/m3 ,årsmedelvärden), baserat på antagande om
hur värmebehovet klaras med olika slags uppvärmning idag. Observera fiktiva halter.
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Figur 2e Resultatkarta där informationen i figurerna 2 b-2d sammanvägts till en karta
som visar var risker föreligger (markerat med röd ring) för höga luftföroreningshalter.

5 Test av arbetsgången
5.1 Testområde
Det aktuella testområdet, Tegelbruket, är beläget i nordvästra delen av Alingsås intill sjön
Mjörn (se figur 3 och 4).

Figur 3 Karta över Alingsås där
Tegelbruket är markerat med en ring
och Alingsås centrum med en stjärna.
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Testområdet valdes utifrån den föreslagna mallen i tabell 3.
•

Området är ett tätbebyggt småhusområde (främst radhus/kedjehus men även fristående
villor) från 60 och 70-talet med ca 350 bostäder.

•

Området är till stora delar beläget i en dalgång, vilket medför att det vintertid tidvis
förekommer inversioner och dålig luftomblandning. Den nordvästra delen avskärmas från
Mjörn av ett berg, medan den sydöstra delen ligger mer öppet. Spridningsförhållandena
varierar därmed mellan olika delar av området.

•

Idag förekommer uppvärmning främst med direktverkande el. Vid en genomgång av
sotarregistret framkom att redan idag har 30-% av fastigheterna i området installerat någon
form av lokaleldstad (braskaminer, vedpannor, kakelugnar m.m.)

•

Kommunen och energibolaget har inga aktuella planer på någon utbyggnad av fjärrvärme
för området. Från husägarna har inkommit ett ökat antal byggnadsanmälningar om
installation av olika typer av eldstäder för fastbränsle/biobränsle den senaste tiden.

•

Dagens förmodat höga halter av PM10, NO2 och bensen i området.

•

Det förekom redan idag klagomål på de hushåll som eldade med ved.

Området bedömdes enligt kriterierna vara ett s.k. ”riskområde”, varför nästa steg var att
genomföra en detaljerad analys enligt figur 1.

15

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden

IVL rapport B 1516

N

Figur 4

Karta över Västra Götaland (skala 1:1 milj) med Alingsås, samt förstoring av Tegelbruket
(skala 1:17 000).

5.2 Scenarier
Tegelbruksområdet är ett område som för närvarande till stor del värms med direktverkande el.
Huvuddelen av de lokaleldstäder som finns i området är braskaminer, men även oljepannor,
vedpannor, öppna spisar och kakelugnar finns installerade. Om direktverkande el ska ersättas
med biobränsleeldning kommer sannolikt ej vattenburna uppvärmningssystem att installeras till
följd av den höga kostnad som detta medför. Mera sannolikt kan vara att olika typer av
lokaleldstäder (kaminer, kakelugnar etc.) kommer att installeras vid ett högre elpris.
Dagens emissioner från eldning av biobränsle i lokaleldstäder i Tegelbruket beräknades utifrån
områdets totala energibehov, vilket i sin tur baserades på antal hus och husens storlek. Uppgifter
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erhölls från sotarregistret i Alingsås om vilka fastigheter som idag har lokaleldstäder
installerade, även uppdelat på typ av eldstad (vedpanna, braskamin, kakelugn m.m.).
Sotarregistret visade att 30 % av husen redan idag hade någon form av lokaleldstad (Widholm,
2002). För att kunna göra en generell bedömning av hur och med vilken frekvens husägarna
eldar i befintliga kaminer idag, ingick ca 20 st av de hushåll som innehar lokaleldstäder i en
enkätundersökning, vilken genomfördes av IVL och Alingsås miljöförvaltning. Frågorna
utformades för att utröna hur mycket energi som förbrukas totalt per år, hur ofta eldstaden
används, om förbränningsförloppet är kontinuerligt, vilken typ av biobränsle som används m.m.
Resultatet visade att eldningmönstret kunde delas in i fyra grupper samt att man idag endast
använder ved (dvs. ej pellets). Eldningstiden för de fyra grupperna uppskattades/beräknades
varpå emissionen till följd av vedeldning kunde beräknas för hela området. För mer detaljerad
information, se Bilaga 1. Resultatet från enkäten visade även att variationen av
eldningsfrekvensen är stor och att den, i många fall, är en ”dåligt” utnyttjad värmekälla, se figur
5. Detta innebär att det sannolikt finns en relativt stor potential till ökning av eldning i redan
befintliga eldstäder, om exempelvis elpriserna ökar.
Hela
eldningssässongen
15%

Vintern, kallt,
trivseleldning
25%

Vintern, kallt,
helger
10%
Vintern, kallt helger
+ vardagskvällar
50%

Figur 5

Dagens eldningsfrekvens i Tegelbruket.

Spridningsberäkningar gjordes med ALARM-modellen (se Bilaga 2) för testområdet för två
olika realistiska scenarier, baserat på enkätundersökningen, för dagens emissioner samt en
rimlig framtida användning av biobränslen i ett ”värsta fall” med ved. Utöver detta uppskattades
ett framtidsscenario där ved ersatts med pellets. I scenarierna valdes den mix av pannor som
redan idag finns installerad i området.
•

Dagens situation – där uppvärmningsbehovet till 30% täcks med biobränsle med
användning av dagens mix av installerade lokaleldstäder för förbränning.

•

Ett värsta framtida scenario där biobränsleeldningen i testområdet ökar kraftigt från att
täcka 30 till 80 % av värmebehovet, och där mixen av installerade lokaleldstäder inte
förändras jämfört med dagens situation. Det finns kapacitet i det befintliga systemet att öka
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vedeldningen (se vidare tabell 1:1, Bilaga 1). Dessutom antas att dagens uppvärmning med
direktverkande el sannolikt kan komma att kombineras med braskaminer snarare än att
bytas ut till pannor med vattenburna system. Detta scenario har bedömts som ett värsta fall
eftersom här antas att endast ved kommer att användas som bränsle i braskaminer och
pannor (dock ej i oljepannor).
•

Ett tredje scenario har utarbetats utifrån dagens kunskap om ”nuvarande bästa teknik”.
Även här har framtidsscenariet med 80% biobränsleeldning valts, men med användning av
pellets i såväl braskaminer som i de tidigare vedpannorna.

Dessutom gjordes en mindre test på hur topografin inverkade på föroreningshalterna genom att
scenariot dagens situation flyttades till andra platser i landet.

5.3 Emissionsuppskattningar
Uppskattningarna av utsläppen från biobränsleförbränning i området har skett utifrån befintliga
anläggningar och eldningsfrekvens enligt sotarregistret. Detaljer om dessa beräkningar framgår
av Bilaga 1.
Emissionsfaktorerna hämtades från de data som fanns tillgängliga vid projektets start. Medan
projektet pågick har ytterligare mätdata framkommit främst för vedeldning och pelletseldning i
pannor. Underlaget vad gäller utsläpp från braskaminer och kakelugnar är däremot fortfarande
relativt knappt och det kan vara svårt att generalisera tillgängliga data.
Framtidsscenariet med pelletseldning har uppskattats baserat på resultat från
Energimyndighetens projekt Bio-Hälsa-Miljö (Cooper m.fl., 2003) som visar på avsevärt bättre
utsläppsprestanda i relation till den traditionella eldningen enligt ”dagens situation”.
Energitätheten för Tegelbruket är beräknad till ca 24 kWh/m2, år. Detta är något högt jämfört
med normal värmetäthet i småhusbebyggelse (Tabell 2) som vanligtvis är under 20 kWh/m2.
Skälet är att Tegelbruket är mycket tätbebyggt för att vara ett småhusområde.
För att en jämförelse mot MKN skall kunna göras har även emissioner från omgivande trafik,
dels inom området, dels på de större vägarna runt området medtagits i beräkningarna (se vidare
Bilaga 1, avsnitt 2.2.5).

5.4 Meteorologi och lokalklimat i testområdet
Alingsås ligger några mil in ifrån kusten (se figur 4) vilket gör att det till största delen kan anses
vara ett inlandsklimat. Det förekommer relativt stora temperaturskillnader mellan natt och dag
eftersom havets utjämnande inverkan på temperaturen inte når så långt in i landet som 5 mil. På
så sätt uppstår stabila omblandningsförhållanden oftare här än ute vid kusten. Tegelbruket är

18

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden

IVL rapport B 1516

beläget relativt lågt i terrängen och en del av området är avgränsat av ett berg, vilket resulterar i
dalgångsförhållanden med förhållandevis dålig omblandning.

5.5 Studerade föroreningsparametrar samt gränsvärden och
miljökvalitetsnormer
I EUs nya ramdirektiv för luftkvalitet (EU, 1996) finns dotterdirektiv för enskilda
luftföroreningsparametrar (EU, 1998; EU, 2000). Som en anpassning av EUs ramdirektiv för
luftkvalitet och vidhängande dotterdirektiv till svenska förhållanden har Miljökvalitetsnormer
(MKN) fastställts inom svensk lagstiftning.
De föroreningar som har behandlats i undersökningen är kolmonoxid (CO), kväveoxider
(NO2/NOx), kolväten (HC), bensen och partiklar < 10 µm (PM10), vilka även omfattas av
miljökvalitetsnormer för utomhusluft (MKN). Dessa föroreningar förknippas inte enbart med
biobränsleeldning utan i lika stor utsträckning med trafik, men de är viktiga att följa och
övervaka ur luftkvalitetssynpunkt.
MKN avseende halten av PM10 (SFS 2001:527) innebär att angivna haltnivåer inte får
överskridas efter 1 januari 2005 och motsvarar det första steget i EU-direktivet för PM10. EU har
också preliminärt infört ett andra steg, som skall gälla från 2010. Dessa nivåer skall dock
omvärderas baserat på den nya kunskap som erhålls bl.a. om partiklars hälsoeffekter. För bensen
har fastställts en MKN (2003:112) som motsvarar EUs gränsvärde.
I april 1999 antog riksdagen 15 miljökvalitetsmål. Häri anges långsiktiga riktvärden för halterna
av vissa luftföroreningar. För miljömålet ”Frisk luft” anges generationsmål bl.a. för partikelrespektive bensenhalten i utomhusluft. I tabell 4 redovisas aktuella haltnivåer för gällande
MKN, EU-direktiv respektive miljömål.
Tabell 4

Miljökvalitetsnorm (MKN), EU-direktiv respektive miljömål för halter av föroreningar i
utomhusluft. PM10, bensen och NO2 anges i µg/m3, medan CO anges i mg/m3.
MKN

EU

EU
(2010)

Miljömål
(2020/2025)

501
40
5
10
903
602
40

501
40
5
10

502
20

30
15
1

PM10 Dygnsmedelvärde (µg/m3)
PM10 Årsmedelvärde (µg/m3)
Bensen Årsmedelvärde (µg/m3)
CO Rullande 8h-medelvärde (mg/m3)
NO2 Timmedelvärde (µg/m3)
NO2 Dygnsmedelvärde (µg/m3)
NO2 Årsmedelvärde (µg/m3)
1) får överskridas 35 gånger per år (90-percentil, dygn)
2) får överskridas 7 gånger per år (98-percentil, dygn)
3) får överskridas 175 gånger per år (98-percentil, timme)
4) Maximalt timvärde

19

1004
20

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden

IVL rapport B 1516

6 Resultat
6.1 Resultat från test av arbetsgången i Tegelbruksområdet
De beräkningarna som utförts detaljredovisas i Bilaga 1. Resultaten i tabell 5 visar skillnaderna
för de olika scenarierna.
Tabell 5

Haltbidrag av PM10 från uppvärmning både i och strax utanför Tegelbruksområdet idag
och för år 2020 vid olika scenarier (µg/m3).
PM10 (µg/m3)

Scenario
Årsmedelvärde

Idag, dagens teknik, 30% av
värmebehovet täcks med
vedeldning
pelletseldning 1)
Framtiden, dagens teknik, 80% av
värmebehovet täcks med
vedeldning
pelletseldning 1)

98-percentil för dygn

i området

strax utanför
området

i området

strax utanför
området

15
1-2

10
1

40
4

25
2-3

40
4

25
2-3

130-140
15

80-85
10

1) uppskattat haltbidrag utifrån skillnad i emissionsfaktor mellan ved och pellets

Beräkningsresultaten visar att utsläppen i dagens situation är ungefär 3 gånger högre än i det
framtida fall vi skissat på där 80% av värmebehovet täcks med pelletseldning. En framtida
ökning av biobränsleanvändningen med dagens mix av eldstäder i området skulle försämra
luftkvaliteten i betydande grad.

6.1.1 Scenariet ”Dagens situation”
I ett område som Tegelbruket med 30% av uppvärmningsbehovet täckt via förbränning av
biobränsle i den mix av eldstäder som finns installerad där (blandad ved i både pannor och
kaminer samt oljeeldning) erhålls ett bidrag till övriga haltbidrag av PM10 på ca 10 µg/m3 (som
årsmedelvärde) strax utanför området (figur 6), medan haltbidraget till 98-percentilen för dygn
uppgår till cirka 25 µg/m3. Inne i området erhålls ett haltbidrag på ca 15 µg/m3 som
årsmedelvärde och som 98-percentil för dygn cirka 40 µg/m3.
Dagens regionala bakgrundshalter av PM10 är som årsmedelvärde 10-20 µg/m3 i denna del av
landet. Större vägar och andra källor i närområdet kan antas bidra med relativt stora tillskott i
närliggande områden.
Vad gäller haltbidragen av bensen, NO2 och CO är dessa relativt låga och därmed föreligger
sannolikt ingen risk för överskridanden av miljökvalitetsnormer för dessa luftföroreningar. Till
exempel är bidraget av kväveoxider från biobränsleeldning idag inne i området ca 5 µg/m3 som
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dygnsvis 98%-il. Bidraget idag från biobränsleeldning till bensenhalterna på årsbas ligger i
nivån 0,3 µg/m3 utanför området till ca 0,8 µg/m3 inne i området.

Figur 6

Haltbidrag till årsmedelvärdet av PM10 (µg/m3) från biobränsleeldning i
Tegelbruksområdet vid dagens emissioner.

6.1.2 Scenariet ”Dagens teknik, framtida utbyggnad”
Det andra scenariet, med en avsevärt mer omfattande biobränsleeldning utan att tekniken
förbättras, är ett värsta scenario för att visa på effekten av dålig teknik. Beräkningarna tyder på
betydande risker för överskridande av MKN för partiklar (PM10), där haltbidraget inne i området
uppgår till samma nivå som gällande MKN.
I ett framtida värsta fall scenario skulle den dygnsvisa 98%-ilen för NO2 inne i området uppgå
till 17 µg/m3. Bidraget till bensenhalten uppgår till 2 µg/m3 i motsvarande punkt.

6.1.3 Scenariet ”Pelletseldning, framtida utbyggnad”
Resultaten visar på att en övergång från ved- till pelletseldning skulle medföra betydligt lägre
haltbidrag av både partiklar och bensen. Inne i området bedöms bidraget avseende PM10 bli 1015 µg/m3 som årsmedelvärde och cirka 40 µg/m3 som 98%-il för dygn. För bensen uppgår
årsmedelbidraget till cirka 0.3 µg/m3.
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6.1.4 Känslighetsanalys av topografins inverkan
Den lokala meteorologins inverkan på haltnivåerna undersöktes för olika förhållanden i
sydvästra Sverige genom att genomföra motsvarande spridningsberäkning med samma
bostadsområde (Tegelbruket) på andra geografiska platser i Västra Götaland. I figur 7 redovisas
resultatet då området flyttats från Tegelbruket till ett läge på slättlandet vid Lidköping, där de
lokala spridningsförutsättningarna är bättre än i Alingsås.

Figur 7 Medelhaltbidraget av PM10 (µg/m3) under vinterhalvår (”medelväder
”1995-2000) vid dagens emissioner i Tegelbruket, flyttat till Lidköping. Denna bild skall
jämföras med figur 6.

I detta exempel erhålls störst haltskillnader strax utanför området, med cirka 15-20% lägre
haltbidragsnivå i Lidköping. Inne i området är haltnivåerna likartade i Alingsås och Lidköping,
men den högra haltnivån förekommer över en större yta i Alingsås-fallet, se Figur 6 och 7. Om
området skulle flyttas till en lokalisering där spridningsförutsättningarna är sämre än i Alingsås,
exempelvis Norrland, är det därför sannolikt att haltbilden inne i området skulle försämras
ytterligare.
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7 Diskussion och slutsatser
Den i projektet föreslagna arbetsgången har testats för ett bostadsområde i Alingsås, där
kommunen under senare år har haft många ansökningar om att installera eldstäder, och där även
problem har antagits föreligga med luftkvaliteten. Resultatet visar att det inte är möjligt att
direkt generalisera resultaten för att kunna applicera dessa för andra områden, utan man måste
gå hela vägen via den föreslagna arbetsgången. Detta beror på att aspekter som värmebehov
(energi per ytenhet), meteorologiska förutsättningar och lokala emissioner måste vägas in i
bedömningen. Områdets förutsättningar för övergång från i huvudsak direktverkande el till
biobränsleeldning ligger i stort sett i att installera komplement till el med hjälp av braskamin,
vilket redan i dag den vanligaste eldstaden i området. Sannolikt finns flera liknande områden i
mindre och medelstora tätorter.
Spridningsberäkningarna för dagens situation visar att PM10-halterna kan ligga i nivån strax
under MKN. Om framtidsscenariet blir verklighet, med en omfattande konvertering av
direktverkande el till vedeldning i braskaminer för täckande av värmebehovet, kan risken för
överskridande av MKN bli stor. Eldning med pellets ger en betydligt gynnsammare situation i
jämförelse med vedeldning i braskaminer. Detta gäller även när en stor del av det värmebehov
som idag täcks med direktverkande el ersätts med pelletseldning. Ytterligare en faktor som bör
beaktas är att bakgrundshalterna av PM10 i dag ligger i nivån 10-20 µg/m3 som årsmedelvärde.
Enstaka dygn kan halterna, vid intransport av förorenade luftmassor eller stagnation, vara
betydligt högre (30-40 µg/m3). Ett relativt måttligt tillskott till dessa bakgrundshalter kan
således medföra överskridanden av MKN även när t.ex. emissionerna från bostadsområdet är
måttliga. Sannolikt kommer dock bakgrundshalterna av PM10 att minska i framtiden. Halten av
bensen kan vissa veckor vara relativt höga, men bedömningen är att det inte torde vara någon
risk för överskridande av MKN som baseras på årsmedelvärde. Däremot ligger halterna över
miljömålet idag (1 µg/m3) och torde göra det även i framtiden. Osäkerheten vad gäller
emissionen av bensen från biobränsleeldning är dock fortfarande stor. Även för bensen kommer
de halter som kan förekomma i bostadsområdet ha sitt ursprung i källor både i och utanför
området.
Under de senaste åren har försäljningen av pelletsbrännare ökat kraftigt. I takt med att ett ökat
antal pelletsutrustningar sålts har även distribution och kringservice förbättrats. Den relativt
enkla hanteringen och en fördelaktig kostnadsbild kan bidra till att ge en framtida situation i
småhusområden där en större andel utrustningar avpassade för pellets installerats på bekostnad
av ren vedeldning. Utsläppssituationen skulle därmed bli betydligt mer fördelaktig vid en
omfattande ökning av biobränsleeldningen i bostadsområden jämförbara med Tegelbruket.
Pelletseldning i såväl pannor som kaminer ger relativt låga utsläpp av partiklar i förhållande till
vedeldning i idag installerade utrustningar.
Generellt ställs i dagens läge dock inte krav på vilken typ av teknik som ska utnyttjas vid
nyinstallation av en panna för biobränsleeldning, även om vissa kommuner har ställt krav i
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lokala föreskrifter. I princip är det dock möjligt att installera en panna som inte fyller dagens
miljökrav. För att klara miljömålen är det därför viktigt att kommunerna har möjlighet att göra
bedömningar över vilka områden som kan vara lämpliga för omfattande småskalig eldning, men
det är också viktigt att kommunerna kan vara med och ställa krav på de installationer som
planeras.
Det föreligger vissa osäkerheter i beräknade resultat, främst gällande emissionsfaktorerna för
några parametrar (PM10, bensen) vid vedeldning i olika typer av lokaleldstäder (kaminer,
kakelugnar). Osäkerheterna består främst i att vid tidpunkten för projektstarten fanns ett relativt
knappt underlag tillgängligt.
Emissionen beror inte enbart på utrustningen, utan även på hur eldningen sker hos den enskilde
användaren. Detta är mest påtagligt när det gäller eldning med ved. Hur inläggsfrekvensen är,
hur väl torkad veden är, praxis för hur draget skall vara m.m. kan variera högst betydligt mellan
olika vedeldare. Eldning med pellets innebär att de individuella variationerna sannolikt kommer
att vara betydligt mindre mellan olika användare.
Den osäkerhet som ligger i andra indataparametrar än emissionsfaktorerna är betydligt lägre. De
spridningsberäkningar som utförts är baserad på lokala emissioner, lokal väderdata och
topografi. Spridningsmodellen har i andra sammanhang med väldefinierade
utsläppsförhållanden visat på god överensstämmelse med uppmätta halter (Mohr m.fl 2001,
Haeger-Eugensson m.fl. 2002c).
Beräkningarna skulle behöva generaliseras för att kunna utnyttjas för andra områden än
Tegelbruksområdet. En generalisering till andra delar av Sverige måste dock göras med
försiktighet. Genom att utvärdera de beräkningar som gjorts för ett antal olika spridnings- och
ventilationsförhållanden, och med det underlag som finns tillgängligt rörande deras variationer
över Sverige, kan ett enklare verktyg för kommunerna utarbetas. Detta skulle ge en första
indikation på lufthaltsbidragen, som genom att vägas ihop med andra källors bidrag kan visa på
risker för överskridande av normer, se exemplet i figur 8. I detta ingår värmebehovet som en
ingångsparameter, emissionen av olika ämnen beroende på uppvärmningsätt (emissionsmix)
samt klimatet (i ett ventilationsindex). I en eventuell fortsättning av projektet bedömer vi att
detta skulle vara det som kommunerna skulle ha störst nytta av vid planering av
energisituationen.
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Skiss till förenklat utvärderingsnomogram för haltuppskattningar i bostadsområden.

Vid all utredning av luftkvalitetsförhållanden är det en god regel att ju högre halter, desto
noggrannare behöver situationen studeras. När beräkningarna visar på höga halter och att risker
för överskridanden föreligger bör alltid en djupare analys göras, gärna kombinerat med
mätningar. Som en vägledning kan man använda sig av de utvärderingströsklar som anges i
förordningen om MKN för vissa luftföroreningsparametrar. Om man genom beräkningar
och/eller mätkampanjer kommer fram till halter som överskrider den övre utvärderingströskeln
bör en mera omfattande analys, helst med någon form av mätning, genomföras. Visar
beräkningar och/eller mätningar på haltnivåer under den nedre utvärderingströskeln har man
sannolikt en tillräcklig säkerhet i bedömningen att riskerna för överskridanden är små och man
kan sannolikt nöja sig med denna analys.
Ett sådant förfarande behöver inarbetas i ett verktyg för att koppla samman energibehov, utsläpp
och luftkvalitet.
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Bilaga 1 Underlagsberäkningar till spridningsmodellen
1.

Genomförande och metodik

I syfte att kunna bedöma föroreningssituationen i Tegelbruksområdet idag genomfördes en
kartläggning av dagens emissionssituation, varefter en spridningsberäkning utfördes för att
erhålla information om förekommande haltnivåer av aktuella luftföroreningar. En mindre
omfattande föroreningsmätning av VOC utfördes även under några vinterveckor i syfte att
validera modellberäkningen. Därefter utarbetades ett scenario avseende en tänkbar framtida
kraftig ökning av biobränsleanvändning i Tegelbruksområdet och vilka halter av
luftföroreningar detta lokalt skulle resultera i.

2.

Emissioner

2.1

Dagens användning av eldstäder

Dagens emissioner från eldning av biobränsle i lokaleldstäder beräknades utifrån områdets
totala energibehov, vilket i sin tur baserades på antal hus och husens storlek. Uppgifter erhölls
från sotarregistret i Alingsås om vilka fastigheter som idag har lokaleldstäder installerade,
uppdelat på typ av eldstad (vedpanna, braskamin, kakelugn m.m.). Sotarregistret visade att 30 %
av husen redan idag hade någon form av lokaleldstad (se även Widholm, 2002). För att kunna
göra en generell bedömning av hur och med vilken frekvens husägarna eldar i befintliga
kaminer idag, genomförde IVL och Alingsås miljöförvaltning en enkätundersökning hos ca 20
st av de hushåll som innehar lokaleldstäder. Frågorna utformades för att utröna hur mycket
energi som förbrukas totalt per år, hur ofta eldstaden används, om förbränningsförloppet är
kontinuerligt, vilken typ av ved som används m.m. Resultatet visade att eldningmönstret kunde
delas in i fyra grupper. Eldningstiden för dessa fyra grupper uppskattades/beräknades och
presenteras i nedanstående Tabell 1:1. Endast ett fåtal eldade med en jämn förbränningscykel.
Eldningssäsong definierades som fem månader under vinterhalvåret (november-mars).
Tabell 1:1

Beräknad eldningstid utifrån fyra eldningsmönster.

Eldningsmönster

Antal eldningstimmar/
säsong, hushåll

1. Trivseleldning vid kallt väder på helger under eldningssäsongen
2. Alla helger under eldningssäsongen
3. Alla helger och vardagskvällar under eldningssäsongen
4. Helårseldning

50
300
400
1000

I syfte att i framtiden eventuellt möjliggöra direkt översättning av sotningsfrekvensen till
emissioner gjordes även en kontroll om sotningsfrekvensen överensstämmer med hur mycket
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lokaleldstaden används. Någon överensstämmelse mellan sotningsfrekvens och användningstid
gick ej att utläsa (Tabell 1:2) varför denna metod inte rekommenderas utan att först göra
stickprover i respektive område. Underlaget är för litet för att man skall kunna göra någon
generell bedömning om möjligheten att använda sotarregistrets uppgifter med avseende på
sotningsfrekvensen för att beräkna emissionen. Denna studie indikerar dock att registret bör
användas med försiktighet
Tabell 1:2

Jämförelse mellan sotningsfrekvens och antal timmar som kaminen används/eldningssäsong.

Antal timmar eldning/säsong

Sotningsfrekvens

Antal hushåll

50
50
300
300
400
400
400
1000
1000

1 ggr/år
3 ggr/år
1 ggr/3 år
1 ggr/2 år
1 ggr/år
2 ggr/år
3 ggr/år
1 ggr/år
1 ggr/3 år

4
1
1
1
7
1
2
2
1

Eldningsenkäten gav oss en statusbeskrivning av eldningsmönster och därmed underlag för att
beräkna nuvarande emissioner till luft från området. Detta eldningsmönster har vidare antagits
gälla för samtliga hushåll i området. Resultatet från enkäten visar att endast ca 15 % av de 20
hushållen i Tegelbruksområdet eldade i sina eldstäder hela eldningssäsongen (helger och
vardagar) och ca hälften (50%) under vintern, både helger och vardagskvällar (Figur 1:1). En
fjärdedel uppgav att de använde eldstaden endast för trivseledning och slutligen 10% endast
kalla vinterhelger. Detta resultat ger en fingervisning om hur eldningen sker, men primärt var
syftet att försöka uppskatta emissionerna från eldningen i detta område. Metoden
Hela
eldningssässongen
15%

Vintern, kallt,
trivseleldning
25%

Vintern, kallt,
helger
10%
Vintern, kallt helger
+ vardagskvällar
50%

Figur 1:1 Dagens eldningsfrekvensen i braskaminer i Tegelbruket.
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Dagens emissioner i Tegelbruket

En emissionsinventering gjordes för en eldningssäsong (november-mars) av partiklar, bensen,
HC, CO och NOx. Inventeringen baseras på en eldningsenkät, pannbestånd, trafik, energibehov
för uppvärmning och emissionsfaktorer för olika bränslen.
De källor som främst påverkar detta område är eldning av biobränsle, trafiken på en större
närliggande väg (Kungälvsvägen) samt utsläpp till följd av transporter av biobränsle till
fastigheterna. Då Tegelbruksområdet ur luftspridningssynpunkt antas vara något olika i den
nordvästra (NV) delen jämfört med den sydöstra delen (SO), har emissionerna från transporter
av biobränsle samt från biobränsleeldningen fördelats enligt fördelningen av eldstäderna (41 % i
den NV delen och 59 % i den SO).
Energibehovet/energiförbrukningen för Tegelbrukets hushåll uppskattades till 160 kWh/m2,år
exklusive hushållsel. Baserat på detta totala värmebehov beräknades hur mycket av
uppvärmningen som kan tänkas ersättas med eldning i biobränsleeldstäder, samt vilka
emissioner detta resulterar i. Energitillskottet från biobränsleeldningen beräknades med
utgångspunkt från ovanstående uppgifter och med en medeleldstadseffekt på ca 8 kW.

2.2.1 Emissionsfaktorer
Kunskapen om emissionsfaktorer för
lokaleldstäder är fortfarande relativt
internationellt har genomförts. De
beräkningarna är en sammanviktning
Tabell 1:3 nedan.

de intressanta komponenterna från biobränsleeldning i
begränsad, men en inventering dels nationellt, dels
emissionsfaktorer som används i undersökningen/
av olika litteraturuppgifter och resultatet presenteras i

Osäkerheten är dock fortfarande relativt stor för främst kolväten (HC), bensen och partiklar.
Variationen i emissionsfaktorer är stor i olika referenser (Karlsson, 1991; Karlsson, 1992;
Uppenberg m.fl., 2001; Omstedt m.fl., 2002).
En faktor som är av mycket stor betydelse för vilka emissioner som kan uppstå är hur eldningen
sker hos den enskilde användaren. Detta är mest påtagligt när det gäller eldning med ved. Hur
inläggsfrekvensen är, hur väl torkad veden är, praxis hur draget skall vara m.m. kan variera
högst betydligt mellan olika vedeldare.
Tabell 1:3

Emissionsfaktorer som används i emissionsberäkningarna.
mg/MJ tillfört bränsle
Komponent
Vedeldning
Pelletseldning
CO
3600
1350
NOx
85
90
HC
160
50
Bensen
60
10
Partiklar
900
300
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2.2.2 Emissioner från eldstäder
Uppgifter från sotarregistret visade att det redan idag fanns relativt många lokaleldstäder i
området (190 st) se Tabell 1:4.
Tabell 1:4 Antalet lokaleldstäder i Tegelbruket fördelade på typ av eldstad.

Typ av eldstad

Antal

% av 190

% av 350

Braskamin

103

54

29

Kakelugn

4

2

1

Köksspis

4

2

1

Oljepanna

13

7

4

Vedpanna

7

4

2

Öppen spis

59

31

17

Totalt alternativ värme

190

Totalt fastigheter i omr

350

54

Beräkningen av emissionerna från lokaleldstäderna inom Tegelbruksområdet grundar sig på
dagens energibehov samt antal hushåll som utnyttjar eldning i braskaminer/lokaleldstäder för att
täcka en del av uppvärmningsbehovet. Dagens energibehov beräknades med kännedom om
totalt antal villor (350 st) med en genomsnittlig bostadsstorlek på 130 m2 och en total
energiförbrukning på ca 160 kWh/m2, år. Totala energibehovet beräknades täckas till 30% av
eldning i de installerade lokaleldstäderna. Energitillskottet från biobränsle blev därmed 2184000
KWh. Med en verkningsgrad för vedeldning i olika typer av eldstäder på 0.7 och för pellets på
0.75 blir energitillskottet omräknat till tillförd energi (ved=11232000 MJ samt pellets
=10483200 MJ). Den tillförda energin multipliceras därefter med respektive emissionsfaktor (se
Tabell 1:3) varpå en emissionsmängd/år av respektive ämne erhålls. Motsvarande beräkning har
gjorts för framtidsscenariet (se avsnitt 2.3).

2.2.3 Emissioner från trafik på närliggande större gator
Emissionen från trafiken på en närliggande gata har beräknats med Vägverkets AIG- modell
(Beräkningshandbok, Vägverket 1999). I modellen anges en procentuell fördelning för olika
typer av fordon med tillhörande emissionsfaktorer samt gatutyp (t.ex. genomfartsled). Uppgiften
om antal fordon/dygn har erhållits från Alingsås kommun. Beräkningen är gjord för den sträcka
av Kungälvsvägen som passerar Tegelbruket d.v.s. ca 1.5 km.

2.2.4

Emissioner från transport av biobränsle

Även emissioner från transporter med biobränsle har beräknats med AIG-modellen, men då
endast för transporter med lätt lastbil av 1996 års modell (bedöms vara en medelålder på
lastbilar i drift) och med en sträcka av 1 km. Antal lastbilslass är beräknade utifrån att dagens
ved-/pelletsförbrukning är ca 1500 ton eller ca 3100 m3. Om ett lastbilslass antas vara 5 m3
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erhålles ca 630 st lastbilslass/ eldningssäsong. Det har även antagits att det åtgår en viss tid till
avlastning av ved/pellets, varför även en viss tomgång måste räknas in. Detta har beräknats så
att förbrukningen per minut vid tomgång är 1/10 av förbrukningen per minut vid vanlig
landsvägskörning.

2.2.5 Totala emissioner i dagsläget
Emissionen av de olika ämnena från eldning med biobränsle i Tegelbruksområdet samt från
transporter av biobränsle till fastigheterna har delats upp på de två olika områdena NV och SO.
De totala beräknade emissionerna presenteras nedan i Figur 1:2 samt Tabell 1:5.
Tabell 1:5

Totala emissioner i dagsläget i Tegelbruksområdet.

Dagsläget

Emissioner (kg/eldningssäsong)

Biobränsleeldning
Biobränsleeldning
Biobränsleeldning
Transporter
Transporter
Transporter med biobränsle till
hushållen

NV
SO
Deltotal
NV
SO
Deltotal

NOx
665
955
1620
3,3
3,3
6.5

Vägtrafik på närliggande gata

Deltotalt

1250

27,8

1080

650

50*

2877

70,3

2811

1191

10270

Totalt eldning + transporter

CO(ton)
17,4
25,1
42,5
0 003
0,003
0,006

HC
710
1020
1730
0,5
0,5
1,0

Bensen
220
320
540
0,7
0,7
1,4

Partiklar
4190
6030
10220
0,03*
0,03*
0,1*

* ej inklusive resuspension

2.3

Framtidsscenario

I ett framtidscenario antogs en kraftig ökning av biobränsleanvändningen i Tegelbruket, d.v.s.
där 80 % av värmebehovet skulle täckas av eldning med biobränsle i lokaleldstäder. Då området
till största delen har direktverkande el som enda uppvärmning antogs detta inte som ett orimligt
scenario om t.ex. elpriserna skulle komma att höjas drastiskt. Användandet av befintliga
kaminer kan då antas öka samtidigt som fler nyinstallationer skulle komma till stånd. Det skulle
innebära större kostnader och vara mer komplicerat att installera andra alternativa
uppvärmningsformer eftersom det inte finns vattenburna värmesystem i husen.

2.3.1

Emissioner för framtidsscenariet

Motsvarande emissionsberäkning som gjordes för dagens situation (30%) genomfördes för
scenariet där 80% av värmebehovet täcks av biobränsleeldning i braskaminer eller liknande
(Figur 1:2; Tabell 1:6). Emissionerna från de ökade transporterna av biobränsle beräknades med
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samma metodik som för situationen idag. Vägtrafiken på den närliggande stora gatan har ansatts
till att vara detsamma som idag.
Tabell 1:6

Totala emissioner i framtidsscenariet i Tegelbruksområdet.

Scenario 80%
biobränsleanvändning

Emissioner (kg/eldningssäsong)
NOx

CO (ton)

HC

Bensen

Partiklar

Biobränsleeldning

NV

2090

59,7

2480

790

14490

Biobränsleeldning

SO

3000

85,9

3570

1140

20850

Biobränsleeldning

Deltotalt

5100

145,5

6050

1930

35300

Transporter

8,7

0,007

1,3

1,8

0,1

Transporter

8,7

0,007

1,3

1,8

0,1

Deltotal

17,4

0,0143

2,7

3,7

0,2

Vägtrafik på närliggande gata Deltotalt

1250

27,8

1070

650

50

Biobränsle + transporter

6367

173,3

7123

2584

35350

Transporter bio-bränsle till
hushållen

Totalt

40000

Transp. landsväg
Transp. till fastigheter
Kaminer

35000

Emission (kg)

30000
25000
20000
15000
10000
5000

Figur 1:2

Framtid
Partiklar

Nu Partiklar

Framtid Bensen

Nu Bensen

Framtid HC

Nu HC

Framtid NOx

Nu NOx

0

Fördelningen av de olika källornas totala emissioner för NOX , HC, bensen och partiklar
dels med dagens emissioner dels för framtidsscenariet (baserat på emissionerna från
Tabell 1:6).

Jämförs fördelningen mellan emissionerna från de olika källorna i dagsläget (Tabell 1:5) och i
framtidsscenariet (Tabell 1:6), kommer en betydligt större andel av NOx och HC att härröra från
braskaminer än från övriga källor i framtiden.
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Föroreningsmätningar

En kontroll av dagens haltnivåer av flyktiga organiska kolväten (VOC) i Tegelbruket
genomfördes genom mätning med diffusionsprovtagare under 11 vinterveckor från den 28
december 2000 till 15 mars 2001. Mätaren placerades i den nordvästra delen av
undersökningsområdet. Resultatet från VOC-mätningarna visar på fluktuationer i halterna
mellan veckorna. Toluen varierar relativt mycket mellan veckorna från ca 1,5-4,5 µg/m3.
Bensen uppvisar något lägre värden och varierar mellan ca 1,3 till 2,5 µg/m3 med ett
medelvärde på ca 2 µg/m3.

3

Spridningsberäkningar

3.1

Inledning

Spridningsberäkningar har genomförts med den sk. ALARM-modellen för dagens situation
samt för ett framtidscenario. Beräkningarna
är utförda för den genomsnittliga
väderlekssituation som förekommit under vinterhalvåren 1995-2000. Resultaten visade att det
endast var halten av PM10 som riskerade att överskrida gällande miljökvalitetsnormer såväl i
dagsläget som i framtidsscenariet. Övriga luftföroreningar (NO2 och bensen) som omfattas av
MKN beräknades förekomma i så låga halter att risken för överskridande av MKN var liten,
varför endast resultatet från spridningsberäkningen av PM10 presenteras här. Beräkningarna är
gjorda för två fall, ett vid nuvarande uppvärmningssituation (30 % biobränsle) och ett där det
framtida värmebehovet täcks till 80% av biobränslen.

3.2

Dagens emissioner

I Figur 1:3 presenteras resultaten från spridningsberäkningen baserad på dagens emissioner av
PM10 (µg/m3) som vinterhalvårsmedelvärden. I bostadsområdet är haltbidraget som mest ca 16
µg/m3, medan de strax utanför området är 8 µg/m3. Båda haltnivåerna ligger dock långt under
MKN för årsmedelvärde (40 µg/m3).
I MKN och EU-gränsvärdena finns även haltnivåer fastställda som skall täcka in situationer
med förhöjda halter under kort tid. Detta representeras av en 98- percentil av dygnsmedelvärden
(50 µg/m3). Vid 98-percentilberäkningen erhölls ett spridningsmönster som presenteras i Figur
1:4. Det största bidraget till 98-percentilen för dygnsmedelvärdet är i detta fall 64 µg/m3, vilket
uppträder runt vissa av husen inne i Tegelbruket. I ytterkanten av området är motsvarande
haltbidrag 32 µg/m3. Detta innebär att det kan finnas områden inne i Tegelbruket som
överskrider MKN avseende 98-percentilen för dygn.
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Figur 1:3

Medelhaltbidraget av PM10 (µg/m3) under vinterhalvår (”medelväder”
1995-2000) vid dagens emissioner.

Figur 1:4

Haltbidraget till 98-percentilen för dygnsmedelvärden av PM10 (µg/m3) under
vinterhalvår (”medelväder” 1995-2000) vid dagens emissioner.

35

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden

3.3

IVL rapport B 1516

Emissioner i framtidsscenariet

I Figur 1:5 presenteras resultat från spridningsberäkningen av haltbidraget till PM10 (µg/m3) som
vinterhalvårsmedelvärden baserad på emissioner vid framtidsscenariot. Det högsta haltbidraget
inne i bostadsområdet är drygt 45 µg/m3 och i områdets ytterkant ca 40 µg/m3. Vid jämförelse
med MKN som årsmedelvärde (40 µg/m3) föreligger en risk för överskridanden.
Det högsta haltbidraget, beräknat som 98-percentil för dygnsmedelvärdet, är 115 µg/m3 inne i
bostadsområdet och ca 80 µg/m3 i områdets yttre gräns (Figur 1:6). Dessa halter överskrider
således MKN med relativt stor marginal. Spridningen utanför Tegelbruksområdet medför att det
upp till 500 meter från Tegelbruksområdets yttre gräns finns risk för överskridande.

Figur 1:5

Medelhaltbidraget av PM10 (µg/m3) under vinterhalvår (”medelväder” 1995-2000) vid
emissioner i framtidsscenariet.
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Haltbidraget till 98-percentilen av PM10 (µg/m3) under vinterhalvår (”medelväder”
1995-2000) vid emissioner i framtidsscenariet.

Både för vinterhalvårsmedelvärdet och 98-percentilen i framtiden framgår att risken för
överskridanden är stor inne i och strax utanför Tegelbruksområdet om eldningen sker med
dagens teknik. Vid 98-percentilberäkningen för dygn avklingar haltbidragsnivån från ca 80 till
ca 40 µg/m3 på ett avstånd mellan 0.5-1 km från områdets yttre gräns.

3.4

Verifikation av spridningsberäkningar

En enkel validering av spridningsmodellen gjordes genom att jämföra beräknade halter med
uppmätta halter av VOC och NO2 inne i Alingsås. Alingsås kommun genomför varje vinter
mätningar av dessa föroreningar på några platser i centrum. Avvikelsen mellan uppmätta och
beräknade halter var ca ± 15% (Tabell 1:7). Även i andra undersökningar har en god överensstämmelse erhållits vid jämförelse mellan uppmätta och beräknade halter med ALARMmodellen. (Haeger-Eugensson m.fl., 2002).
Tabell 1:7
Plats:
Medelvärde

Modellberäknade halter i procent av uppmätta halter.
N. Strömgatan 11
-8%

Drottninggatan 24
+ 15 %
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Bilaga 2. Beskrivning av spridningsmodellen
ALARM-systemet (Advanced Local And Regional Modelling system)
Dynamiken i atmosfärens gränsskikt beror på komplex växelverkan av olika parametrar: lokal
topografi, vegetation, moln, storskaliga synoptiska krafter (t.ex. låg och högtryck), olika
uppvärmning av jordytan och andra processer. Turbulenta flödet i atmosfären är extremt
komplext och övergriper så många storlekar av virvlar att det i praktiken är helt omöjligt att i
detalj simulera alla virvlar. Studiet av det turbulenta flödet fokuseras därför på att beskriva dess
statistiska egenskaper.
Modellen som används i Älvsborgs län löser ekvationerna för medelflödena, dvs för vinden,
temperaturen och fuktigheten, men också ekvationer för turbulensen i atmosfären. Modellen har
utvecklats vid Meteorologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala under de senaste 20
åren. Den datamaskinstid som fordras för den här typen av modell är ofta av samma
storleksordning som den simulerade tiden, och är alltså alltför datamaskinskrävande för att
utnyttjas vid säsongs eller årsberäkningar. Istället för att förenkla modellstrukturen, som skulle
kunna introducera felaktiga resultat i komplex terräng, initierade Enger KM-konsult ett
annorlunda tillvägagångssätt.
Ett stort bibliotek med simulerade vind-, temperatur-, specifik fuktighets-, och turbulensfält
skapades genom att göra simuleringar med den meteorologiska modellen för ett stort antal
vädersituationer – en så kallad meteorologisk databas. Denna databas innehåller meteorologiska
data för flera tusen vädersituationer för det aktuella området.
Ett atmosfäriskt modellsystem (ALARM-systemet) har implementerats i hela Västra Götalands
län. Det har redan använts operationellt i ca 10 år för delar av området – före detta Älvsborgs
län -- såväl för beräkning av föroreningssituationen vid enskilt tillfälle som för beräkning av
medelvärden av koncentrationerna. Alla beräkningar utförs med hjälp av meteorologiska
databasen samt genom att använda lokala meteorologiska mätningar. När man använder den
meteorologiska databasen för spridningsberäkningar måste man veta vilket av dessa flera tusen
vind- och turbulensfält som skall användas för en viss tidpunkt.
Genom att använda mätningar av vind från ett sodarinstrument på någon plats i området och
mätningar av en temperaturprofil och vind från en mast i området, kan modellen jämföra
mätdata med simulerade data och leta fram den situation i databasen som ger den bästa
överensstämmelsen mellan mätningar och simuleringar på de aktuella mätplatserna. Den
situation som ger bästa överensstämmelse används för spridningsberäkningarna.
I sydvästra Sverige är terrängskillnaderna av storleksordningen 100 m, men samma
meteorologiska modell har använts i syd-västra USA (Colorado River Valley) och Grekland
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(Aten-området) där terrängskillnaderna är mycket större (1000 m). Modellresultaten har
presenterats i ett flertal vetenskapliga tidskrifter, se Referenser.
Data från mätningarna samlas automatiskt in av datamaskinen en gång per timme. Dessa data
sparas i en databas för att användas vid medelvärdesberäkningar. För att
beräkna
koncentrationerna under en viss tidsperiod, t.ex. en vecka, en månad eller ett år, utför man
statistik på hur många gånger var och en av de tusentals vind- och turbulensfälten har uppträtt.
Denna statistik tillsammans med databasen av vind och turbulensfält används sedan för
beräkning av medelkoncentration och percentiler, samt vid vind energikartering.
Modellsystemet har utformats så att en person utan någon meteorologisk bakgrund skall kunna
arbeta med systemet. I Västra Götalands län har databasen och programmet installerats i en
dator och på endast en plats och alla kommuner och industrier i området kan ringa upp datorn
över ett telefonmodem eller över internet. Systemet kan användas för att beräkna spridningen i
såväl små områden (t.ex. en stad) som för hela länet.
Spridningsberäkningar kan utföras för:
• Punktkällor (skorstenar)
• Linjekällor (vägar)
• Areakällor
• Volymkällor (diffust utsläpp från byggnader)
Vid spridningsberäkningar för ett avgränsat område, beräknas punkt- och små areakällor med
hjälp av en semi-Gaussisk trajektoriemodell, linje- och stora areakällor beräknas med hjälp av
en s.k. 'higher-order closure' spridningsmodell.
Validering:
• Den meteorologiska modellen är validerad mot mätningar i ett stort antal experiment.
• Den s.k. semi-Gaussiska trajektorie modellen är validerad mot mätningar i bl.a. VänersborgTrollhättan området.
• Den s.k. 'higher-order closure' modellen är validerad mot mätningar i VänersborgTrollhättan området samt i Nevada, USA. Dessutom har modellen validerats mot mätningar
i Aten, Grekland.
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Bilaga 3 Bestämmelser och lagar
Kommuners möjligheter att begränsa utbyggnad och användning av
eldstäder för fastbränsleeldning.
Sammanställt av Anders Löfgren, Alingsås kommun och Pernilla Hellström, Lerums kommun.

Miljöbalken
Kommunen kan, och har skyldighet, att med stöd av miljöbalken:
Lämna information och råd
Genom tillsyn ingripa mot den som genom eldning med fasta bränslen riskerar att orsaka
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ingripandet kan vara i form av föreläggande om
åtgärder, restriktioner eller förbud (kan förenas med vite). Ingripandet kan bara riktas mot var
och en som överträder miljöbalkens bestämmelser, ej mot en grupp.
Lämna fall av allvarlig förorening till åklagare
Säkerställa att miljökvalitetsnormer klaras (MKN finns bl a för PM10-halt i luft) vid
- prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden,
- utövar tillsyn, eller
- meddelar föreskrifter.
Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer.
Kommunen kan också:
Meddela föreskrift om tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom
särskilt angivna områden.
Meddela föreskrift om skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen
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För Alingsås lyder dessa förskrifter:
”8 § Småskalig eldning med fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en
vedpanna eller annan förbränningsanläggning som inte är miljögodkänd och försedd med
ackumulatorsystem, är inte tillåten under tiden 15 maj - 31 augusti inom områden med
fastställd detaljplan (se även övergångsbestämmelserna). Kravet på ackumulatorsystem
gäller inte för panna som eldas med pellets.
9 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att ved och annat
bränsle ska ha en högsta fukthalt av 25 procent (om inte anläggningens konstruktion och
förbränningsteknik är avsett för annat), lufttillförseln ska vara god och
förbränningstemperaturen så hög att en god förbränning erhålls. Bränslet ska förvaras
torrt.
Vid upptändning ska finhuggen ved användas eller särskild anordning som ger kort
upptändningsfas.
All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller
liknande material är förbjuden.
Vid pellettseldning ska bränslet vara anpassat till den aktuella pellettsbrännaren, särskilt med
avseende på storlek och askhalt. Pellets och briketter som eldas i villapannor bör uppfylla
kraven enligt svensk standard (SS 18 71 20).
Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte för anläggning som regleras i tillstånd enligt
miljöbalken.”
Tillämpliga bestämmelser

Miljöbalken
2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.
Allmänna krav om bevisbörderegeln, kunskaper, försiktighetsmått,
platshushållning och avvägning mellan nytta och kostnad.

teknik,

lämplig

1§ Bevisbördan ligger på den som bedriver en verksamhet eller vidtar någon åtgärd att kunna
styrka att det inte föreligger någon olägenhet eller risk för olägenhet.
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för
att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
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3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
4 § För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller vattenområden annat än helt
tillfälligt skall en sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 §, 3 kap. och 4 kap.
För all verksamhet och alla åtgärder skall en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi
samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara
energikällor användas.
7 § Kraven på hänsyn enligt 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att
uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om
totalförsvarsverksamhet eller om en åtgärd behövs för totalförsvaret, skall även detta
förhållande beaktas vid avvägningen.
Avvägningen enligt första stycket får inte medföra att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
åsidosätts.
8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört
skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att
denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i
denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.
5 kap. Miljökvalitetsnormer
2 § Miljökvalitetsnormer skall ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor
kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas
med utan fara för påtagliga olägenheter.
Miljökvalitetsnormernas nivåer får inte överskridas eller underskridas efter en viss angiven
tidpunkt och de skall ange
1. högsta eller lägsta förekomst i mark, yt- och grundvatten, luft eller miljön i övrigt av kemiska
produkter eller biotekniska organismer,
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3 § Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de miljökvalitetsnormer som meddelats
enligt 1 § uppfylls när de
- prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden,
- utövar tillsyn, eller
- meddelar föreskrifter.
Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer.
16 kap. Allmänt om prövningen
4§ ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet får inte meddelas i strid mot detaljplan eller
områdesbestämmelser.
5§ Ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet får inte meddelas för en ny verksamhet som
medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds.
9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Definitioner
1 § Med miljöfarlig verksamhet avses
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för
människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av
mark, luft, vattenområden eller grundvatten,
3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
13 § Kommunala föreskrifter som meddelas till skydd mot olägenheter för människors hälsa får
inte medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes
frihet.
26 kap. Tillsyn
Allmänt om tillsynen
1 § Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats med
stöd av balken.
Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden
av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken
samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
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Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet,
skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses.
3 § Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, generalläkaren, länsstyrelsen, andra statliga
myndigheter och kommunerna (tillsynsmyndigheter), i enlighet med vad regeringen bestämmer.
Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer tillsyn inom
kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap., med undantag för sådan miljöfarlig
verksamhet som kräver tillstånd, över hanteringen av kemiska produkter enligt 14 kap. och över
avfallshanteringen enligt 15 kap.
Förelägganden och förbud
9 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall
för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
balken skall efterlevas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
(Kommentar: Det finns möjligheter att förbjuda nytillkommande eldstäder om dessa medverkar
till att en miljökvalitetsnorm överträds.)
Vite
14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.
Verkställighet och rättelse på den felandes bekostnad
17 § Har tillsynsmyndigheten meddelat ett föreläggande eller ett förbud enligt 9-13 §§ och blir
det inte åtlytt, skall kronofogdemyndigheten efter ansökan av tillsynsmyndigheten verkställa
dess beslut. Därvid får beslutet verkställas enligt utsökningsbalken.
Har någon begått en gärning som avses i 29 kap. 1-4, 8, 9 eller 10 §, får
kronofogdemyndigheten efter ansökan av tillsynsmyndigheten meddela särskild handräckning
för att åstadkomma rättelse. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Avgörande i sådant mål överklagas
hos miljödomstolen.
18 § I stället för att begära verkställighet enligt 17 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse
skall vidtas på den felandes bekostnad. Beslut om rättelse på den felandes bekostnad får
meddelas utan föregående föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till
risken för allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller det finns andra särskilda
skäl.
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Upplysningar och undersökningar
21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som
det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken,
att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma
gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.
22 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter
för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet från
sådan verksamhet är skyldig att även i andra fall än som avses i 14 kap. 7 § utföra sådana
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma
gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl
att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare
kan tillsynsmyndigheten i stället föreskriva att en sådan undersökning skall utföras av någon
annan och utse någon att göra undersökningen.
Den som är skyldig att utföra undersökningen är skyldig att ersätta kostnaderna för en
undersökning som någon annan utsetts att göra med det belopp som tillsynsmyndigheten
fastställer.
Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den berörda fastigheten eller annan
egendom till dess undersökningen är slutförd.
Övriga bestämmelser
26 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det
överklagas.
29 kap. Straffbestämmelser och förverkande
1 § Den som med uppsåt
1. förorenar mark, vatten eller luft på ett sätt som medför eller kan medföra sådana hälsorisker
för människor eller sådana skador på djur eller växter som inte är av ringa betydelse eller annan
betydande olägenhet i miljön,
2. förvarar avfall eller annat ämne på ett sätt som genom förorening kan medföra hälsorisker,
skador eller annan olägenhet som anges under 1, eller
3. orsakar betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller strålning
döms, om inte behörig myndighet har tillåtit förfarandet, eller detta är allmänt vedertaget, för
miljöbrott till böter eller fängelse i högst två år.
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Är brottet grovt, skall gärningsmannen dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det har vållat eller kunnat vålla
varaktiga skador av stor omfattning eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.
Om gärningen med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarlig, döms inte till ansvar
enligt denna paragraf.
2 § Den som av oaktsamhet begår gärning som anges i 1 §, döms för vållande till miljöstörning
till böter eller fängelse i högst två år.

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Kommunala föreskrifter m.m.
40 § Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i en
kommun, får kommunen meddela föreskrifter om 6. tillfälligt förbud mot småskalig eldning
med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden, 7. skötsel och tillsyn av
eldningsanordning för vissa fasta bränslen,

PBL (Sammanställt av Lerny Hermansson Energianalys)
Användbara paragrafer i plan och bygglagen, PBL
PBL kan endast som jag tolkar det användas för framtida åtgärder och saknar därför instrument
för retroaktiva åtgärder.
Vid nyinstallation som kräver bygganmälan så kan användningsförbud enligt PBL 9 kap 10 §
meddelas om det ej finns förutsättningar att utfärda slutbevis.
Det är vid planskedet som förutsättningarna kan ges enligt de inledande bestämmelserna i PBL.
Lite saxat ur PBL
2 kap 3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad med hänsyn till
punkt 1.de boendes och övrigas hälsa,
punkt 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.
3 kap 3 § byggnader skall uppfylla de krav som anges i 2 och 2a §§ lagen (1994:847) om
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm (3. Säkerhet med hänsyn till hälsa och miljö)
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Vid detaljplan
5 kap 7 § punkt 11, skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen och, om
det finns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för störningar genom luftförorening mm som
omfattas av miljöbalkens 9 kap.
Vid områdesbestämmelser
5 kap 16 § punkt 7, skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen.
Vid utförande gäller PBL9 kap 2 § punkt 4 bygganmälan krävs för installation eller väsentlig
ändring av eldstäder mm.
Förordningen BVF 1994:1215 om tekniska egenskapskrav 5 § Byggnadsverk skall vara
projekterade och utförda på ett sådant sätt att de inte medför risk för brukarna eller grannarnas
hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av punkt 2, förekomst av farliga partiklar eller gaser i
luften.
Punkt 5, Bristfälligt omhändertagande av avloppsvatten, rök och fast eller flytande avfall.
I Boverkets byggregler, BBR så skall kap 6:7 uppfyllas vid installation där 6:71 talar om att
föroreningar kan föras bort utan att negativa effekter avseende hälsa och hygien uppstår, 6:72
talar om lukt eller föroreningar inte får föras tillbaks till byggnadens luftintag, 6:73 talar om
olägenheter till följd av stoft och annat innehåll i rökgaser skall begränsas.
6:731 talar om högsta nivån organiskt bundet kol OGC.
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