Med anledning av uppmärksamheten, med många missuppfattningar, om nya regler för vedkaminer
och vedspisar vill vi inom Svenska Brasvärmeföreningen klargöra vår roll som branschorganisation
och vår position i frågan om kaminer och vedspisar.
Svenska Brasvärmeföreningen är en branschorganisation som består av företag som utvecklar,
tillverkar och säljer kompletterande eldstäder, skorstenar och tillbehör inom brasvärme. Vi
informerar myndigheter, kommuner och organisationer om fördelarna med modern brasvärme, och
är också remissinstans när det gäller nya lagförslag både nationellt och inom EU. Med andra ord
handlar en stor del av vår verksamhet om att dela med oss av vår kunskap om produkterna och
branschen, och att förvalta det förtroende vi har som remissinstans. Det innebär att vi även måste
upplysa om de problem som vår bransch kan ge upphov till.
Vår förening brinner bokstavligen talat för trivseleldning. Det skänker ett stort mervärde att tända en
mysig brasa på kvällen. Utifrån krissynpunkt behövs också komplement till den huvudsakliga
uppvärmningen. Kompletterings- och trivseleldning har också stort stöd bland svenska folket, vi ser
att möjligheten att tända en brasa väcker starkt engagemang. Men med vedeldning följer också
ansvar. Vi vet att utsläppen skapar betydande hälso- och miljöproblem, och det gör att vi måste elda
med förnuft.
Den lokala miljöpåverkan som vedeldning ger upphov till leder till ett tusental dödsfall årligen bara i
Sverige, men även till försämrad livskvalitet för astmatiker och allergiker. Av den anledningen har
flera kommuner det senaste decenniet försökt införa åtgärder för att komma tillrätta med
miljöproblemen. Det finns många exempel på kommuner som övervägt generella förbud mot
lokaleldstäder och många efterlyser dessutom utökade möjlighet att införa andra typer av
restriktioner. Men — i och med att Boverket vidtagit åtgärder för att skärpa miljökraven så har dessa
krav minskat. Risken finns dock att ett nej till dessa åtgärder åter väcker kraven på lokala förbud.
Boverkets förslag bygger på ett EU-direktiv som brukar kallas Ekodesigndirektivet. Direktivet, och
därmed Boverkets förslag, innebär restriktioner mot att installera kaminer med dålig miljöprestanda,
när likvärdiga moderna alternativ med motsvarande utseende finns. Undantag kan dock göras vid
tex. byggnadsantikvariska skäl. Befintliga kaminer och vedspisar berörs alltså inte, det blir inte
förbjudet att elda i befintlig utrustning. Förslaget innebär på så vis inte ett totalförbud, utan
restriktioner mot att nyinstallera föråldrad och dålig teknik. Därmed kan vi fortsätta med
trivseleldningen men med större hänsyn till miljö och hälsa. Slutsatsen är att det finns logik bakom
Boverkets förslag — vi skulle väl inte sätta in ett föråldrat kylskåp bara för att vi gör om köket i
gammal stil? Framför allt inte om detta skulle kunna vara skadligt för andra.
Boverket är en myndighet som lyder under Regeringskansliet. Beslutet om en förordningsförändring
ligger därmed hos regeringen. Vi inom Svenska Brasvärmeföreningen ställer oss bakom förslaget, då
vi menar att det är den långsiktiga möjligheten för vår bransch att få fortsätta finnas och vara till
gagn för många människor. Som branschförening har vi inte någon synpunkt på att vedspisar och inte
endast vedkaminer inkluderas i förändringen.

