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Förordningsändring skiftar ut gamla kaminer och ger friskare luft 

Miljömålsberedningens förslag om fler styrmedel för att snabbare skifta ut gamla braskaminer till 

nya med ren förbränningsteknik (Clean Burn) välkomnas av Svenska Brasvärmeföreningen. I En 

klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige föreslår beredningen att Plan- och bygglovsförordningen  

ändras så att även byte av kaminer och eldstäder omfattas av anmälningsplikt för att unvika att 

rumsvärmare som inte uppfyller kraven installeras. 

- Att införa bygglov inte bara för nyinstallation, utan även för byte av kamin är ett viktigt steg mot 

renare luft. Moderna braskaminer med ren förbränning ger upp till 80 procent mindre utsläpp av sot 

och partiklar än gamla kaminer. Dessutom är de betydligt effektivare i att ge värme och det går inte 

åt lika mycket ved, säger Bertil Svedberg, ordförande i Svenska Brasvärmeföreningen.  

Miljömålsberedningen föreslår även en snabbutredning för att tidigarelägga införandet av 

ekodesignkraven för rumsvärmare, vilket skulle innebära att hårdare utsläppskrav för vedeldning 

införs tidigare än 2022. Beredningen föreslår också en informationskampanj  riktad  såväl  mot  

hushåll  som  mot  kommuner om de skärpta kraven, deras respektive skyldigheter och hur eldning 

sker med så små utsläpp som möjligt. 

-Vi hade gärna sett mer långtgående förslag, allra helst att man infört en skrotningspremie som finns 

i Danmark och Norge. Där får den som byter ut sin gamla kamin en kostnadsersättning för att köpa 

en ny. Men på det hela taget är vi mycket nöjda med Miljömålberedningens förslag och kommer göra 

allt vi kan från branschens sida för att bidra till renare luft, säger Bertil Svedberg, ordförande i 

Svenska Brasvärmeföreningen. 

EU-direktiv skärper kraven för utsläpp 

I Sverige finns ännu inga generella utsläppskrav för vedeldning. Enskilda kommuner kan sätta lokala 

regleringar av utsläpp och införa eldningsförbud. Senast 2022 införs hårdare krav för utsläpp från all 

vedeldning inom EU utifrån det så kallade Ekodesigndirektivet. Då får inte heller den som renoverar 

eller bygger nytt installera en braskamin med omodern teknik. Regeringen har tidigare gett Boverket 

i uppdrag att föreslå övergångsregler för vedeldningen i väntan på att direktivet träder i kraft. 
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