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Detta gjorde vi 
Under våren 2021 skickade vi brev till ca 200 fastighetsägare med äldre 
vedpannor i dessa orter:  

• Falköpings kommun: Gudhem, Kättilstorp, Odensberg, Torbjörntorp, 
Vartofta, Åsarp, Karleby, Åsle, Valtorp, Dala, Broddetorp, Borgunda 

• Karlsborgs kommun: Forsvik, Undenäs 
• Tibro kommun: Ransberg 
• Hjo kommun: Fågelås  
• Skövde kommun: Igelstorp, Lerdala, Tidan, Timmersdala, Väring, Vårsås, 

Sjogerstad-Rådene, Varola, Värsås, Sventorp, Berg, Horn, Böja, Flistad 

Vi uppmanade fastighetsägarna att lämna uppgifter om sin vedpanna och 
eventuellt tillhörande ackumulatortank. De fick även uppge i vilken utsträckning 
som de använder pannan.  

Vi granskade sedan uppgifterna och gjorde en bedömning av om pannorna klarade 
utsläppskraven i Boverkets byggregler från 1998. 

Resultat 
Det var endast en fastighetsägare som inte redovisade de uppgifter som behövdes 
för att vi skulle kunna göra en bedömning av pannan. Av dem som redovisade 
hade 37 inte kvar sin panna och 9 eldade med pellets. De finns inte med i 
resultatet nedan. I nedanstående diagram redovisas hur vi bedömde de 
kvarvarande vedpannorna. 
 

Huvuddelen av fastighetsägarna, 86 stycken, åtog sig att använda sin panna endast 
vid extraordinära tillfällen som strömavbrott eller köldtoppar. 18 fastighetsägare 
kommer att byta värmesystem och 27 fastighetsägare hade en panna med 
ackumulatortank som uppfyllde kraven. En fastighetsägare hade en panna som 
uppfyllde kraven men som saknade en ackumulatortank av tillräcklig storlek. 

Panna används bara 
vid extraordinära 

situationer: 86
Panna med 

eldningsförbud: 9

Panna ska bytas ut till 
ett annat 

värmesystem: 18

Godkänd panna med 
tillräckligt stor 

ackumulatortank: 27

Godkänd panna med 
för liten 

ackumulatortank: 1



   

3 
 

Vi förbjöd eldning i 9 pannor som inte uppfyller utsläppskraven eftersom 
fastighetsägarna inte frivilligt åtog sig att endast elda vi extraordinära tillfällen. 
Förbuden gäller från den 1 november 2022. 

Den fastighetsägare som hade en godkänd panna men saknade tillräckligt stor 
ackumulatortank åtog sig att endast elda vid extraordinära situationer.  

Vår uppföljning efter projektet 
Vi kommer att följa upp att vi får de uppgifter som vi behöver från den 
fastighetsägare som inte har redovisat tillräckliga uppgifter om sin vedpanna.  

Efter den 1 november 2022 planerar vi att kontrollera att eldning inte sker i de 
vedpannor där användningen är förbjuden. Vi planerar även att kontrollera att de 
fastighetsägare som har uppgett att de inte kommer elda regelbundet inte eldar 
mer än vid extraordinära tillfällen. 

Vad blev nyttan med projektet? 
Luftföroreningar från vedeldning beräknas orsaka cirka 1 000 förtida dödsfall per 
år i Sverige. Det beror framför allt på de väldigt små partiklar som bildas vid 
ofullständig förbränning. Vid förbränning av ved sker utsläpp av sot och andra 
inandningsbara partiklar, flyktiga organiska kolväten och polyaromatiska kolväten 
samt kvävedioxid och aldehyder. Utsläppen varierar kraftigt beroende på vilken 
typ av vedpanna som används.  

Äldre vedpannor har ofta sämre förbränning vilket ger upphov till utsläppsnivåer 
som kan innebära olägenheter för människors hälsa. Pannor med nyare teknik ger 
generellt upphov till betydligt längre utsläpp eftersom de har effektivare 
förbränning. I takt med att pannor utrustades med effektivare teknik ställde 
Boverkets byggregler högre krav på hur mycket en nyinstallerad panna får släppa 
ut. Från och med 1998 skärptes utsläppskraven på de pannor som tillverkades. Det 
innebär att pannor tillverkade före 1998 i genomsnitt har högst utsläpp.  

Vi har också kontrollerat att pannorna eldas mot en tillräckligt stor 
ackumulatortank. Med en sådan tank kan vedpannan eldas med maximal effekt 
under en kortare period. Värmen lagras i vattnet vilket ger en jämnare 
värmetillförsel i fastigheten och ett bättre bränsleutnyttjande. Samtidigt undviker 
man pyreldning, det vill säga eldning med lägre effekt och strypt syretillförsel, 
vilket ger högre utsläpp av hälsoskadliga ämnen.  

Genom att vi ser till att vedpannor som inte uppfyller utsläppskraven endast får 
användas i mycket begränsad omfattning, har vi sett till att skadliga utsläpp från 
vedeldning i tätorterna och småorterna i vårt område minskar. 

Fakta om projektet 
Namn:  Tillsyn av äldre vedpannor i småhus 

Projektet pågick:  Maj–december 2021 

Detta granskade vi:  Att vedpannorna klarar utsläppskraven från 1998 

Antal anläggningar: 187 
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