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Småskalig förbränning av fasta biobränslen 

Energimyndigheten har utrett behovet och konsekvenserna av att ge 
kommunen utökade befogenheter att ingripa i de fall enskilda anläggningar 
skapar olägenheter i den närmaste omgivningen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) menar att kommunen 
redan idag har tillräckliga möjligheter att tillfälligt förbjuda småskalig eldning 
av fasta bränslen, antingen genom ingripande i enskilda fall eller genom 
föreskrifter med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. En möjlighet för kommunen att införa generella 
totalförbud mot sådan eldning kan få till följd att delar av robustheten i 
samhället försämras, t.ex. i samband med ett längre elavbrott. I sådana 
situationer är tillgången till alternativa metoder för uppvärmning av stor 
betydelse för den enskilde. MSB ser en risk i att intresset hos villaägare att i 
framtiden investera i en anläggning för biobränsle kommer att minska om det 
finns möjlighet att besluta om sådana generella eldningsförbud.  

MSB anser att en utökad kartläggning av luftkvaliteten kan behöva genomföras 
för att visa om det finns problem och var de finns. MSB anser också att en 
översyn behöver göras där man ur både miljö- och brandskyddssynpunkt ser 
över hur äldre pannanläggningar som inte uppfyller BBR:s miljökrav kan fasas 
ut. Dessa äldre anläggningar har sämre verkningsgrad, sämre brandskydd och 
bidrar i högre grad till miljöpåfrestningar än nya anläggningar. 

I detta ärende har generaldirektören Helena Lindberg beslutat. Peter Nord har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen 
Cecilia Nyström, chefsjuristen Key Hedström och enhetschefen Patrik Perbeck 
deltagit. 
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