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avstyrker förslaget i nuvarande utformning. Det är inte rimligt att sätta förbud
på landet vid byte av äldre vedspisar och kakelugnar i områden där det inte är
sammanhållen bebyggelse men föreslår att det ska vara möjligt för
kommunerna att införa anmälningsplikt vid byte av fastbränsleanordning om
anläggningen är belägen i område med sammanhållen bebyggelse eller där
miljökvalitetsnormerna för luft riskeras att inte klaras



håller med Boverket att det är angeläget att minska utsläppen från
fastbränsleanordningar



anser att ett nationellt stöd behövs till informationsinsatser där behovet av
minskat utsläpp från fastbränsleanordningar är som störst



anser att stödet till kommunerna om hur bedömning av andrahandsvärde av
fastbränsleanordningar ska hanteras måste utvecklas

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter
Övergripande synpunkter
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller med Boverket om att de fulla
konsekvenserna av att införa en utökad anmälningsplikt är svåra att bedöma. Det finns
inte tillräckligt med fakta för att bedöma hur många icke-regelenliga byten som
åtgärden kommer att förhindra. Boverket konstaterar att en utökad anmälningsplikt
med största sannolikhet innebära att kommunerna får handlägga fler ärenden och det
är oklart vilken miljö- och hälsoeffekt detta medför.
Avstyrker förslaget i nuvarande utformning
SKL avstyrker förslag till ändring av 6 kap 5 § plan- och byggförordningen
(2011:338). Förslaget innebär en administrativ börda för kommunerna vilken inte
kommer att täckas genom avgifter och miljö- och hälsovinsterna är svåra att beräkna.
Det innebär också att personalresurser som skulle kunna användas till annat binds upp.
Så som förslaget är utformat får det konsekvenser för alla byggnader såväl småhus
som flerfamiljshus och fritidshus. I rapporten föreslås anmälan vid byte av eldstad
oavsett om det är ett område med sammanhållen bebyggelse eller inte. Det är bra att
kunna införa krav på anmälningsplikt för de kommuner med en stor andel fastbränsleanordningar och som har utmaningar med luftsituationen eller riskerar att inte klara
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miljökvalitetsnormerna för luft men SKL anser att äldre vedspisar, kakelugnar mm.
bör vara tillåtna att återinstallera även fortsättningsvis på landet där det inte är
sammanhållen bebyggelse, vilket är fallet i stora delar av Sverige.
Möjligt för kommunerna att införa anmälningsplikt
Ett lokalt anpassat regelverk skulle vara till nytta och stå i proportion till de insatser
som behövs från kommunens sida om behovet är stort i vissa orter eller delar av
kommunen. SKL föreslår att det ska vara möjligt för kommunerna att införa
anmälningsplikt vid byte av fastbränsleanordning om anläggningen är belägen i ett
område med sammanhållen bebyggelse eller där miljökvalitetsnormerna för luft
riskeras att inte uppnås.
Det är angeläget att minska utsläppen
SKL håller med Boverket att det är angeläget att minska utsläppen från
fastbränsleanordningar, särskilt i de områden som har problem med höga utsläpp av
partiklar och kolväten. En minskning av utsläppen från fastbränsleanläggningar kommer att
ske i och med att ekodesigndirektivet börjar att gälla. Direktivet kommer dock inte åt
befintliga anläggningar. SKL anser att det finns andra styrmedel så som t. ex
skrotningspremie och informationskampanjer för att åstadkomma en utfasning av äldre
anläggningar, samt en minskning av farliga luftutsläpp än ett generellt anmälaningskrav
enligt plan- och byggförordningen vid byte av fastbränsleanordningar.
Ytterligare informationsinsatser måste till
SKL menar att riktande informationskampanjer i de kommuner med behov, i
samarbetet med nationella myndigheter, skulle kunna vara ett förslag. Det finns goda
erfarenheter av Elda rätt-kampanjen som tillsammans med ett 40-tal kommuner och
nationella myndigheter informerade om hur man ska elda i sin öppna spis och
braskamin för att minimera utsläppen av oförbrända partiklar.
Stödet till kommunerna måste utvecklas
SKL anser att ett stöd för hur andrahandsprodukter ska verifiera prestandan måste
utvecklas. Det innebär att kommunerna annars måste lägga ner orimligt med tid för att
utreda hur vida en fastbränsleanordning ska få installeras igen eller inte.
Beredskap
Ur beredskapsskäl, särskilt i norra delarna av landet som är vintertid är betydligt
kallare än södra delarna, är det viktigt med alternativa uppvärmningsmöjligheter men
också alternativ för matlagning och varmvatten. Det är angeläget att kunna
återinstallera en fungerande kakelugn eller vedspis som kan vara till stor hjälp vid
elavbrott eller annan krissituation.
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