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Villaägarnas synpunkter
Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA, har beretts tillfälle att yttra sig och får med
anledning härav meddela att remissen avstyrkes med följande motivering.
Det räcker inte att enbart ställa krav på själva oljepannan för att säkerställa korrekt funktion
av denna. Oljepannan utgör bara en del av hela förbränningsanordningen. Oljepannans
funktion är beroende av tillräcklig tillförsel av förbränningsluft samt bränslets kvalitet.
Dessutom skapar skorstenen tryckförhållanden i oljepannan som är avgörande för pannans
och brännarens funktion. Rökgaser måste sedan ledas bort i en rätt dimensionerad
rökgaskanal för att hela förbränningsanordningen ska kunna fungera enligt pannans
deklarerade emissionsvärden.
Att ställa krav på emissioner från en förbränningsanordning i sin helhet med alla ingående
systemkomponenter som tilluft, brännare, bränsle, panna och rökgaskanal, står inte i konflikt
med ekodesignkravet på själva oljepannan. Avsnitt 6:742 bör därför kunna behållas, inte
minst för befintliga oljepannor.
En konsekvens av eventuellt borttagande av krav på emissionsvärden för oljepannor i BBR är
att användning av såväl biooljor som spilloljor som bränsle för alloljebrännare sannolikt
skulle öka i såväl nya som befintliga oljepannor. Det är något som Naturvårdsverket ställer
sig kritisk till (http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-ochpressmeddelanden/Nyhetsbrev/Tillsynsnytt/Artiklar-2014/Spillolja-som-branns-ialloljebrannare-kan-vara-ett-vaxande-problem/ )
Att avskaffa emissionskrav på oljepannor i BBR samtidigt som miljözoner införs för bilar och
lastbilar verkar inte särskilt genomtänkt.
Emissioner från befintliga pannor kan ibland ge upphov till konflikter mellan grannar. Det
måste därför även fortsättningsvis framgå i BBR vilka emissionskrav som ska uppfyllas för
förbränningsanordningen i sin helhet.
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Villaägarna delar inte konsekvensutredningens uppfattning att det inte finns någon
andrahandsmarknad för oljepannor. Flitig handel med dessa sker på handelsplattformar som
Blocket och Facebook.
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