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Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 35    
 

Policy avseende installation av lokal fastbränsle-
anläggning 

 

Vid installation, ombyggnad eller byte av lokal fastbränsleanläggning har 
sedan 2001-12-13 miljö- och byggnadsnämndens policy, § 116 varit 
gällande. 
 
I och med Boverkets regelsamling för byggande, BFS 2006:12, avsnitt 6:7, 
är det nödvändigt att uppdatera denna policy. 

  
 Vid fastbränsleeldning i BFS 2006:12 avsnitt 6:7 anges följande: 

Från byggnader med fastbränsleanläggningar och manuell bränsletillförsel 
och med en effekt upp till 50 kW får utsläppet av organiskt bundet kol 
(OGC) uppgå till högst 150 mg per m3

 normal torr gas vid 10 % O2. Från 
anläggningar med automatisk bränsletillförsel och effekt upp till 50 kW 
gäller högst 100 mg OGC per m3 normal torr gas vid 10 % O2. 

 
Från kaminer och spisinsatser i byggnader som huvudsakligen uppvärms 
med annan anordning får utsläppet av koloxid (CO) högst vara 0,3 vol.% 
vid 13 % O2. Från pelletskaminer gäller högst 0,04 vol.% CO vid 13 % O2. 
Undantagna från CO-kravet är öppna spisar och kakelugnar för 
trivseleldning samt vedspisar främst avsedda för matlagning. 

 
Provning av fastbränsleanläggningar bör utföras enl. gällande SS-EN-
normer. 
 

 
 Beslut 
 

Policy avseende installation eller byte av vedpanna, lokala eldstäder samt 
installation av pelletsanläggning. 
 
Vid nyinstallation eller byte av vedpanna, lokala eldstäder samt installation 
av pelletsanläggning beslutas följande föreskrifter gälla i Hultsfreds 
kommun, föreskrifterna skall gälla både inom och utom tätbebyggt område. 
 
 Nyinstallerad ved- eller kombipanna skall motsvara Boverkets 

utsläppskrav. Det vill säga att den inte får släppa ut mer än högst 150 mg 
OGC per m3

 normal torr gas vid 10 % O2. 
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 Äldre panna som byggs om, skall efter ombyggnationen klara att 
uppfylla samma miljökrav som en nyinstallerad panna. 

 

 Vid nyinstallation eller ombyggnation av vedpanna skall det alltid 
anslutas en ackumulatorvolym som anpassas efter husets energibehov 
och ett eldningstillfälle per dygn. 

 

 Lokala eldstäder, som till exempel braskaminer, spisinsatser och dyligt 
får inte släppa ut mer än 0,3 vol. % CO vid 13 % O2. Från pellets-
kaminer gäller högst 0,04 vol. % CO vid 13 % O2. 

 

 Vid installation av anläggningar med automatisk bränsletillförsel som 
pelletspanna/pelletsbrännare eller pelletsbrännare i befintlig panna får 
utsläppet av OGC uppgå till högst 100 mg per m3 normal torr gas vid 10 
% O2. 

 

 

 Miljö- och byggnadsnämndens policybeslut från 2001-12-13, § 116, upphör 
härmed att gälla. 

  


