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byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS
2019:xx
Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA, har beretts tillfälle att yttra sig och får med
anledning härav meddela att remissen tillstyrkes med följande kommentar. Föreslagen
ändring är positiv för villaägare eftersom administration och kostnader minskar. Slopande av
krav på köksspisar är dessutom positivt för krisberedskap, kulturvärden och fri handel inom
EU.
Tabellen 6:7412 måste kompletteras så att gränsvärden för CO-emissioner anges i fler enheter
som t.ex. mg/m3 och mg/MJ eftersom lagstiftare, tillverkare och återförsäljare i andra EUländer använder dessa enheter i föreskrifter, prestandadeklarationer och tekniska datablad.
För konsumenter upplevs det som handelshinder och protektionism om gränsvärden för COemissioner bara anges i procent. I andra europeiska länder anger nationella lagar gränsvärden
för emissioner av kolmonoxid i enheterna g/m3 (t.ex. Erste Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Tyskland), mg/m3, mg/MJ eller procent. Europeiska
återförsäljare nöjer sig därför ofta med att ange värden för kolmonoxidutsläpp i t.ex. enheten
mg/m3 i broschyrer och tekniska datablad.
Ett förtydligande av tabellen med fler enheter för CO-emissioner skulle underlätta arbetet för
konsumenter, byggherrar, kommunala handläggare, skorstensfejarmästare och säljare.
Alternativt kan byggreglerna i ett allmänt råd ange vilken omräkningsfaktor som ska användas
för att konvertera procentsiffran till mg/m3 eller mg/MJ. På så sätt blir byggreglerna enklare
att begripa och främjar samtidigt fri rörlighet av produkter inom EU, istället för att verka
nationell och protektionistisk.
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Tilläggas bör att tabell 6:7411 som anger gränsvärden för emissioner från fastbränslepannor
redan anger värden för kolmonoxidutsläpp i enheten mg/m3. För fastbränslepannor är det
istället krav på redovisning av utsläpp av OGC (Organic Gaseous Carbon) som upplevs som
handelshinder, eftersom detta värde sällan förekommer i andra länder och därför inte anges i
prestandadeklarationer, datablad och broschyrer.
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