Miljöpåverkan av
eldning
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Miljö
En förlust som uppstår med ved är att all energi inte brinner upp och det innebär bland annat att
vissa för miljön skadliga ämnen uppstår, en del finns kvar som CO (kolmonoxid/koloxid) vilket är
en giftig gas som vi försöker minimera. Minimeras CO för mycket innebär det dock att vi erhåller
andra skadliga ämnen såsom något som kallas NOx (kväveoxider) som bildas vid höga
förbränningstemperaturer. CO brinner upp vid höga temperaturer men å andra sidan bildas
alltså NOx. CO bör alltså vara lagom lågt och inte något som till varje pris skall minimeras då det
får andra negativa konsekvenser för miljön.
De mest skadliga PAH ämnena är bens(a)pyren, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten och
indeno(1,2,3-cd)pyren. Utsläpp per år uppgår till 10 ton från fastbränsleeldning. Ca en % av
utsläppen kommer från pelletseldning, resten från vedeldning. Utsläpp från bränder har ej
beräknats.
För de skadliga ämnena Bensen, -Metan-Nm VOC , VOC svarar pelletseldningen närmare 0% än
0.5% procent av de totala utsläppen för fastbränsleldning.
Utsläppen av NOx härstämmar till ca 13 % av pelletseldning av den totala eldningen med
fastbränsle. Endast 0,5 % av Sveriges utsläpp av NOx kommer dock från fastbränsleeldning.
Av partiklar är det 4% av det som kommer från fastbränsleledning som kommer från
pelletseldning. Partiklar kommer annars från vägar där dubbdäck orsakar tillskott av partiklar,
fordonstrafik samt partiklar som kommer långväga ifrån.
Pelletseldning svarar för ca 1 % av de totala utsläppen av CO från fastbränsleeldning. Utsläppen
från fastbränsleutrustning uppgår till 20% av den totala mängden utsläpp dvs pelletseldning står
för 0.02 % av CO-utsläpp.
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Utsläpp per typ av utrustning

OBS! Vid eplletseldning, som uppvisar låga utsläpp, är det ofta gamla pannor med påhängd
pelletsbrännare som ingått i studier. Moderna perlletskaminer med datorstyrd förbränning är ännu
mer miljövänliga.

Verkliga utsläpp (totalt)

Förmoda att vedeldare övergår till pellets – en stor miljövinst!
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