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Abstract 

European standardisation of biofuel boilers and 

roomheaters - revision due to EcoDesign requirements 

During 2016 and 2017 the European standards for solid fuel boilers and roomheaters 

have been under revision. RISE has taken active part in this work as a representative 

for Swedish interests. This includes meetings in the Swedish mirror committee SIS TK 

169, participation in CEN Technical Committees TC 57 and 295 and in relevant working 

groups as well as continuous dissemination work. The report describes issues 

addressed at the meetings, Swedish positions and arguments as well as the status of the 

revision process. 
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Förord 
Projektet ”Europeisk standardisering av biobränsleeldade pannor och kaminer – 

revision till följd av Ecodesign-krav” har finansierats av Energimyndighetens program 

Omvandling.  Projektet har genomförts i samarbete mellan RISE Research Institutes of 

Sweden, SIS TK 169 och branschorganisationen SBBA. Vi vill tacka deltagare och 

finansiär utan vars engagerade deltagande projektet inte hade kunnat genomföras. 
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Sammanfattning 
Arbetet med revidering av Europastandarder för pannor och kaminer har skett i de 

tekniska kommittéerna CEN TC 57 (pannor) och CEN TC 295 (kaminer) och i 

respektive arbetsgrupper TC 57/WG1 och TC 295/WG5 och WG6. SIS ansvarar för den 

svenska spegelkommittén TK 169, i vilken man har haft regelbundna möten för att bl.a. 

diskutera den svenska ståndpunkten i olika tekniska frågor.  

Revisionen av standarden för pannor, EN 303-5:2012, har pågått sedan början av 2016. 

Revisionen har bl.a inriktats på att harmonisera standarden mot EcoDesign 

förordningen (EU) 2015/1189 och Energimärkningsförordningen (EU) 2015/1187. Man 

är nu (december 2017) framme vid en första remissomgång av standarden. Efter 

godkännande av CMC (CEN Management Centre) och översättning av standarden till 

tyska och franska skall standarden skickas ut på en remiss i mars 2018. Efter att 

kommentarer från remissen har inarbetats i standarden skall standarden sedan skickas 

ut för en slutlig omröstning (formal vote) i maj 2019. Om allt går enligt plan så kan 

standarden publiceras och vara klar för användning i januari 2020. 

Revisionen av kaminstandarderna (EN 13240, 13229, 12815, 12850, 14785 och 15250) 

har varit ett betydligt svårare arbete än med pannstandarden. Arbetet startade 2011 

p.g.a att man ville få en ny struktur för standarderna. En allmän del skulle tas fram och 

specifika delar för de tekniska detaljer som avsåg respektive produktgrupp utarbetades 

enligt följande: 

EN 16510-1 allmän del 

EN 16510-2-1 Braskaminer 

EN16510-2-2 Insatser 

EN 16510-2-3 Köksspisar 

EN 16510-2-4 Pannor 

EN 16510-2-5 Tunga eldstäder (kakelugnar) 

EN 16510-2-6 Pelletskaminer 

Revisionen av kaminstandarderna har också haft som syfte att harmonisera mot 

byggproduktförordningen (EU) 305/2011. Däremot har inte någon harmonisering skett 

mot EcoDesign-förordningen. Detta tänker man göra i ett nästa steg vid en nästa 

revision av standarderna (se bilaga 4). 

Arbetet med revideringen har stoppats upp till viss del av att Norge inte accepterar den 

mätmetod för partiklar som har föreslagits. Finland har också protesterat mot att 

standarden inte har tillräckliga säkerhetskrav. Man hänvisar till att det i Finland har 

skett många skorstensbränder orsakade av höga rökgastemperaturer från braskaminer. 

Inte heller den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har varit nöjd med 

delar av standarden då man menar att man inte följt de regler för hur en standard skall 

utformas. Tidsplanen för standarderna är inte klarlagd i nuläget men förhoppningen är 

att den ska bli klar före 2022 då Ecodesign-förordningen börjar gälla.   
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Summary 
Revisions of the European standards for boilers and roomheaters have been performed 

within the technical committees CEN TC 57 (boilers) and CEN TC 295 (roomheaters) 

and in their respective working groups TC 57/WG1 and TC 295/WG5 and WG6. SIS is 

responsible for the Swedish mirror committee TK 169, in which there has been regular 

meetings discussing Swedish views on technical aspects of the standards. 

The revision of the boiler standard EN 303-5:2012 have been going on since the 

beginning of 2016. The revision work has been focused on harmonizing the standard to 

the Ecodesign regulation (EU) 2015/1189 and the Energy labelling regulation (EU) 

2015/1187. The present status (December 2017) is that the standard will shortly be sent 

out for public enquiry. When CMC (CEN Management Centre) has approved the 

standard and it has been translated into German and French it will be sent for public 

enquiry in March 2018. When comments from the public enquiry has been 

implemented in the standard it will be sent to formal vote in May 2019. According to 

plan the standard shall then be ready for publishing in January 2020.  

The work with the revision of the roomheater standards (EN 13240, 13229, 12815, 

12850, 14785 and 15250) has been very complicated compared to the revision of the 

boiler standard. The work began in 2011 with the aim of changing the structure of the 

standards. The goal was to have one general part and specific parts for each product 

group according to the following: 

EN 16510-1  General 

EN 16510-2-1 Roomheater 

EN 16510-2-2 Inset appliances 

EN 16510-2-3 Cookers 

EN 16510-2-4 Independent boilers (< 50 kW) 

EN 16510-2-5 Slow heat release appliances 

EN 16510-2-6 Mechanically fed roomheaters (Pellet stoves) 

The aim of the revision has also been to harmonize it to the Construction Product 

Directive (EU) 305/2011. However, harmonization to Ecodesign regulations has not 

been performed. This will be done in a next step of revision. 

The work with the revision have been slowed down depending on the fact that Norway 

have not accepted the particulate measurement method described in the standard. 

Finland has also rejected saying that the safety requirements is not sufficient. There 

have been a lot of chimney fires in Finland due to high flue gas temperatures from 

roomheaters. Also CEN has rejected the standard because the CEN regulations have not 

been followed when writing the standard. The time schedule for the revised standard 

series is unclear at the moment, but hopefully it will be finished before 2022 when 

Ecodesign regulation will entry into force.   
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1 Inledning 
Standardisering är ett viktigt verktyg för att de produkter som utvecklas och sätts på 

marknaden uppfyller rimliga krav på säkerhet, prestanda och kvalitet. Allt viktigare är 

också produkternas miljöegenskaper. De krav som ställs och hur de skall verifieras är 

viktiga randvillkor för tillverkare av produkter. Att produkter uppfyller standardkrav är 

också en vägledning för konsumenter och användare i deras val. 

I normalfallet är en standard en frivillig överenskommelse. Detta innebär att alla 

berörda parter bör kunna komma till tals då en standard utarbetas och fastställs. 

Därför sker standardiseringsarbetet på europeisk nivå enligt vissa, väl definierade 

regler. Det grundläggande arbetet sker oftast i en arbetsgrupp (WG) som är underställd 

den tekniska kommittén för produktområdet. Den senare har uppgiften att identifiera 

behov, initiera arbete, granska standardförslag och godkänna att dessa skickas till 

remisser och omröstningar. Ofta har den tekniska kommittén ett möte per år då beslut 

tas om aktuella ärenden, medan mellanliggande arbete sköts per mail. Aktiva 

arbetsgrupper har ofta 2-4 möten per år, och däremellan sköts arbetet per mail. 

För att bevaka nationella intressen inom ett standardiseringsområde är det av stor vikt 

att delta aktivt i möten i tekniska kommittéer och arbetsgrupper. Om man inte gör sin 

röst hörd här är det oftast för sent att påverka innehåll och kravnivåer i standarden. Ett 

sätt att göra detta i en bransch där verksamma företag och andra intressenter har 

begränsade egna resurser för att delta är att i den nationella spegelkommittén behandla 

de aktuella frågorna och sedan uppdra åt en nationell representant att delta i mötena 

och där framföra och argumentera för gemensamma svenska åsikter. Viktigt är också 

att sprida och inhämta information till och från berörda intressenter ”på hemmaplan” i 

andra sammanhang. Detta projekt redovisar det arbete som RISE med 

Energimyndighetens stöd utfört under perioden 2016-07 – 2017-12 beträffande 

standardisering av fastbränslepannor och lokaleldstäder av olika slag. 

1.1 Standardiseringsstruktur för pannor och 

lokaleldstäder 

Den europeiska standardiseringen av mindre centralvärmepannor, t.ex. för 

villauppvärmning, sker inom den tekniska kommittén CEN TC 57 ”Central heating 

boilers”. Under denna finns ett mindre antal arbetsgrupper, WG´s; varav WG1, ”Solid 

fuel heating boilers” är den mest intressanta för svenskt vidkommande. Den europeiska 

standardiseringen för lokaleldstäder sker inom den tekniska kommittén CEN TC 295, 

”Residential solid fuel burning appliances”. Under denna finns nio st. arbetsgrupper, 

varav sju st. behandlar olika produkttyper medan WG5 behandlar ”Test methods” och 

WG6 behandlar krav utgående från Ecodesignreglerna. Det är i dessa två WG´s som 

aktiviteten varit störst under projekttiden och som haft störst svenskt intresse. 

Figur 1 ger en schematisk beskrivning av strukturen. I tabell 1 ges dessutom en 

förklaring av ett antal begrepp och instanser inom det aktuella området. 
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Figur 1 Standardiseringsstruktur 

 

Tabell 1 Nomenklatur 

Förkortning  Förklaring 

BT Technical Board 

Har till uppgift att organisera och 

planera standardiseringsarbetet på 

europanivå.  

EQ Enquire Remissomgång med kommentarer 

FV Formal Vote 
Slutlig omröstning där endast JA, 

NEJ eller AVSTÅR kan användas 

CEN 
European Committee for 

standardisation 

Europeiska 

standardiseringsorganisationen 

CENELEC 
European Committee for 

standardisation (Electrical)  

Europeiska 

standardiseringsorganisationen som 

hanterar elstandarder 

CMC CEN Management Centre 

Har till uppgift att bl.a granska och 

godkänna standarder för vidare 

remissutskick.  

SBBA 
Swedish Boiler and Burner 

Association 

Svensk branschorganisation för ved- 

och pelletspannor 

SIS Standardisering i Sverige 

Svenskt standardiseringsorgan som 

bl.a. hanterar europeiska standarder 

och arbete i de tekniska kommittéerna 
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Förkortning  Förklaring 

TC Technical Committee Europeisk teknisk kommitté 

TK 169 Svensk teknisk kommitté  
TK 169 arbetar med pannor och 

kaminer 

WG Working Group 
Arbetsgrupp under en teknisk 

kommitté 

 

 

2 TC 57 
Arbetet med revidering av standarden EN 303-5:2012, som avser fastbränsleeldade 

pannor med en effekt ≤ 500 kW har skett i arbetsgruppen WG1 under den tekniska 

kommitteen TC 57. Ordförandeskapet i TC 57 innehas av Tyskland medan Österrike har 

sekretariat och ordförandeskapet för arbetsgruppen. De flesta möten har ägt rum på 

Austrian Standard Institute i Wien. I Sverige har diskussioner om standarden förts 

inom den svenska spegelkommitteen, SIS TK 169. Diskussioner om standarden har 

även förts med den svenska branschorganisationen SBBA. 

2.1 Revision och mål 

Den reviderade standarden har fått beteckningen prEN 303-5:2017 (se 

innehållsförteckning och scope i bilaga 2). Målet med revisionen har delvis varit att 

harmonisera standarden till Ecodesign och energimärkningen. Revisionen baseras på 

ett mandat från EU-Kommissionen EU M/551, och där emissioner och verkningsgrad 

har varit det primära.  

2.1.1 Revideringen  

Revisionen har förutom harmonisering till Ecodesign även omfattat andra tekniska 

frågeställningar som implementering av kondenserande pannor och ”room sealed 

boilers” samt en rad uppdaterade konstruktionskrav. I nedanstående kapitel redovisas 

några av de förändringar som skett i standarden. 

2.1.1.1 Harmonisering  

Den reviderade standarden har harmoniserats mot Kommissionens förordning (EU) 

2015/1187 (Ecodesign) och (EU) 2015/1189 (Energimärkning). En sammanfattning av 

harmoniseringen finns i annex ZB i standarden. Det är framförallt emissioner och 

verkningsgradsberäkning som har reviderats och anpassats till förordningarna.  

I Ecodesign-förordningen 2015/1187 skall verkningsgraden för pannorna beräknas med 

det övre värmevärdet som bas och eftersom standarden räknar med det nedre 

värmevärdet har man gjort en omräkning i standarden till det övre värmevärdet som en 

anpassning till förordningen. Även beräkningen av EEI (Energy Efficiency Index) för 

energimärkningen är redovisad i standarden, där biobränslefaktorn är bestämd till 

1,45. 
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Standarden är sedan tidigare även harmoniserad mot maskindirektivet (EU)  2006/42. 

2.1.1.2 Kondenserande pannor 

Kondenserande pannor har implementerats i standarden. Dessa pannor ska vid 

provningen ha en lägre returtemperatur (30 °C) än vad standarden föreskriver för de 

”vanliga” pannorna. Säkerhetsprov och konstruktionskrav för dessa pannor har också 

införts. Följande krav ställs på kondenserande pannor: 

- Allmänt krav om att kondenseringen inte ska ha någon inverkan på pannans säkerhet 

-Alla delar som kan komma i kontakt med kondensatet skall vara utförda i 

korrosionsbeständigt material. 

- Utlopp för kondensatet skall ha en minsta diameter på 45 mm. 

- Kondensatberörda delar skall vara lätt åtkomliga för inspektion. 

- Det får inte vara möjligt för rökgaser att tränga ut i rummet där pannan är installerad. 

- Om en kondensatpump ingår i installationen skall denna vara utförd enligt teknisk 

beskrivning.  

2.1.1.3 Room sealed boilers 

”Room sealed boiler” är en panna som tar sin förbränningsluft från utsidan av huset. 

Dessa pannor är i första hand avsedda för hus som har mekanisk ventilation eller 

lågenergihus som är ”täta” i sin konstruktion. Förbränningsluften måste då tas från 

utsidan av huset för att inte störa ventilationen. Figur 1 visar tre olika installationer av 

dessa pannor. Bilden till vänster visar en installation med ”sugande” fläkt och där 

utgående rökgas går rakt upp och inkommande luft sugs in skyddat i en kanal. Bilden i 

mitten suger in förbränningsluft och trycker ut rökgasen horisontellt ovanför taket. 

Bilden till höger visar en installation som tar sin förbränningsluft i marknivå och 

trycker ut rökgasen rakt upp ovanför taket. 

 

 

Figur 1 Room sealed boilers 
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2.1.1.4 NOx korrigering 

I standarden har man nu infört krav på kväveoxider (NOx) för att harmonisera mot 

Ecodesign-förordningen som har detta som ett krav. Eftersom NOx-utsläppen starkt 

beror av hur mycket kväve som finns i bränslet så har man infört en korrektion för 

kvävehalten. Denna korrektion uttrycks enligt följande NOx = NOx mätt * 0,27 * N-0,511, 

där N är kväveinnehållet i bränslet.  I figur 2 visas hur korrektionen av NOx – utsläppen 

beror av kvävehalten.  

 

 

Figur 2 NOx korrektion som funktion av bränslets kväveinnehåll 

Korrektionen har diskuterats mycket i arbetsgruppen och Sverige har varit för en lite 

större korrektion än vad som först föreslogs (konsensus i den svenska tekniska 

kommitteen TK 169, SIS). Anledningen till det var att det visade sig att många av 

vedpannorna med den senaste tekniken också hade en högre förbränningstemperatur 

vilket påverkar NOx-emissionen i ökande utsläpp. Tillverkarna har utvecklat sina 

pannor under många år för att minska sina utsläpp av oförbrända kolväten, CO och 

partiklar utan att ta hänsyn till de ökande NOx utsläppen. När Ecodesign-förordningen 

träder ikraft 2020 så kan NOx kravet i förordningen slå hårt mot många av de 

tillverkare som inte har optimerat sina pannor för detta krav. 

2.1.2 Delprojekt för pannor mellan 500 kW till 1000 kW 

Ett delprojekt under revisionen var att initiera ett arbete för att ta fram en fältmetod för 

större pannor (500–1000 kW). Den svenska representanten (Henrik Persson, RISE) 

fick i uppdrag att leda arbetet. Tyvärr röstades detta förslag till arbete med ny metod 

ned av Tyskland vilket innebär på kort sikt att arbetet inte kan påbörjas. Arbetet som 

hittills är utfört kommer att redovisas i projektet ”Svenskt ordförandeskap för 

arbetsgruppen för utarbetande av ny Europastandard för biobränslepannor 500 – 1000 

kW” projektnr 41924-2. 



11 

© RISE Research Institutes of Sweden 

2.1.3 Tidplan för standarden 

Arbetet påbörjades i februari 2016 och har pågått fram till september 2017. Standarden 

har nu sänts för godkännande av CMC och för översättning till tyska och franska. 

Därefter ska standardförslaget skickas ut på remiss under våren 2018. Man räknar med 

att någon gång i augusti-september kunna påbörja arbetet med att behandla de 

kommentarer som inkommer vid remissen. Tabell 2 visar hur de olika stegen i 

processen sker. 

Tabell 2 Standardiseringsprocessen 

Fas Händelse Steg (kod) Tid 

Första utkastet på 

reviderad 

standard 

Standardförslaget skickas till 

respektive lands 

standardiseringsorganisation 

(SIS) 

20.60.0979 2016-09-24 

Konsensus och 

konsolidering 

Standardförslaget skickas till CMC 

för godkännande 
30.99.0979 2017-12-24 

Översättning av 

standarden 
Översättning till tyska och franska 40.10.6001  

Remiss 

Remissen påbörjas 

och utskick till 

medlemsländerna 

40.20.0000 2018-03-11 

Remiss Avslut på remissen 40.60.0000 2018-06-03 

Remiss        

(formal vote) 
Utskick till CMC för godkännande 45.99.0979 2019-02-03 

Remiss 
Utskick av slutremiss till 

medlemsländerna 
50.20.0000 2019-05-17 

Remiss Avslut på remiss 50.60.0000 2019-07-17 

Färdigställande 

av standarden 
Ratificering 60.55.0000 2019-08-17 

Publicering Information om nya standarden 65.31.0000 2020-01-17 

Nationella 

standarder 

Tillbakadragande av nationell 

standard sker 
65.62.0000 2020-04-17 

 

2.2 Slutsatser 

Arbetet med revisionen av standarden har gått relativt snabbt (ca. 1 ½ år). Dock 

återstår en remissomgång med efterföljande kommentarer som skall hanteras. En 

ytterligare slutlig omröstning (Formal Vote) skall också genomföras. Arbetsgruppen 
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WG1 under TC 57 har i stort bestått av ca. 15 personer från följande länder: Österrike 

(ordförande), Tyskland, Italien, Frankrike, England, Sverige, Danmark, Finland. 

Arbetet har bl.a följt Mandatet 551 där en harmonisering skett till Ecodesign. Mycket av 

arbetet har dock lagts på att implementera provningsmetoder och krav för 

kondenserande pannor och ”room sealed boilers” vilket inte har efterfrågats av 

Kommissionen. 

Sverige har tagit del av samtliga diskussioner men har inte haft samma intresse av de 

pannor man kallar för ”room sealed boilers”. 

 

3 TC 295 
Revidering av standarden EN 13240, 13229, 12815, 12850, 14785 och 15250 har skett 

till största delen i arbetsgrupperna WG5 och WG6 under den tekniska kommitteen TC 

295. England innehar ordförandeskapet i TC 295 medan arbetsgruppen WG5 har 

Nederländerna som ordförande och WG6 har Tyskland (tidigare England). 

3.1 Revision och mål  

Målet med revisionen för kaminer har varit att ge standarderna en helt ny struktur där en 

gemensam, allmän del har införts som innehåller det mesta av provningsmetoder och 

krav. De produktspecifika standarderna för braskaminer, insatser etc. har fått egna 

beteckningar. Målet med denna första revision har inte varit att harmonisera till 

Ecodesign utan att få färdigt den nya strukturen och att harmonisera mot 

byggproduktförordningen. I ett nästa steg skall EU Kommissionens mandat M/550 

implementeras och en harmonisering till Ecodesign göras. 

3.1.1  Revideringen 

Arbetet med revideringen har pågått under lång tid och startade redan 2011 med en 

förfrågan från Tyskland om att få utveckla en ny struktur på standard. Problemen har 

varit många och i början av arbetet gick mycket tid åt för att arbeta fram den nya 

strukturen. De ingående delarna har fått följande beteckningar: 

EN 16510-1 Allmän del 

EN 16510-2-1 Braskaminer 

EN 16510-2-2 Insatser 

EN 16510-2-3 Köksspisar 

EN 16510-2-4 Kökspannor 

EN 16510-2-5 Tunga eldstäder (kakelugnar) 

EN 16510-2-6 Pelletskaminer 



13 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Utöver detta utvecklas även standarder för bastukaminer och platsbyggda kakelugnar. I 

nedanstående kapitel redovisas några av de förändringar som skett i de reviderade 

standarderna. 

3.1.1.1  Harmonisering  

Standarden FprEN 16510-2-1 etc. har harmoniserats under mandatet M/129 till 

byggproduktförordningen (EU) 305/2011. Däremot har inte någon harmonisering skett 

till Ecodesignförordningen (EU) 2015/1185 och 2015/1186. Detta innebär att 

standarden måste revideras före 2020 då (EU) 2015/1185 träder ikraft (se bilaga 4). 

Energimärkningsförordningen (EU) 2015/1186 som träder ikraft januari 2018 bör 

kunna hänvisa  till de befintliga standarder i övergångsmetoderna eftersom denna 

förordning endast ställer krav på effektiviteten.  

3.1.1.2  Partikelmätmetod 

I flera europeiska standardiseringssammanhang har man under lång tid diskuterat hur 

man ska mäta partikelutsläppen från kaminerna (och pannor). Idag görs mätningar på 

olika sätt och med olika metoder. Detta har medfört att tillverkare har fått prova sina 

produkter enligt flera olika provmetoder beroende på vilket land man tänkt sälja i. 

Norge och till viss del Danmark och England förespråkar en s.k utspädningstunnel där 

gaserna späds ut med rumsluft och kyls ned innan man mäter partiklarna. Denna metod 

innebär att kolväten i rökgasen kondenserar på de fasta partiklarna och man fångar på så 

sätt upp en summa av fasta och kondenserande partiklar. Den metod som förespråkas av 

flest länder i Europa (Tyskland, Holland, Frankrike, Italien mfl.) innebär att man mäter 

partikelhalten i skorstenen och därmed i varma gaser där kolväten inte har kondenserat 

på partiklarna. Man mäter då endast utsläppen av fasta partiklar. England har också en 

metod där ett elektrostatiskt filter ansluts på toppen av skorstenen och där samtliga 

partiklar anses fångas upp. Nedan ses schematiska bilder på hur mätutrustningen ser ut. 

 

Figur 3 Partikelmätning i varma gaser 
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Figur 4 Partikelmätning i utspädningstunnel 

 

Det är helt avgörande vilken metod som används för beräkning av partikelutsläppen. 

Den ”kalla” metoden i utspädda rökgaser ger 2-10 ggr högre mätvärden än den ”varma” 

metoden. Förhållandet varierar mycket mellan olika kaminer och driftbetingelser och 

någon konstant avräkningsfaktor kan därför inte bestämmas. 

3.1.1.3 ”Room sealed” kaminer 

Kaminer som installeras i hus med mekanisk ventilation eller i täta lågenergihus 

behöver ta sin förbränningsluft utifrån för att inte störa ventilationen. Dessa kaminer 

förses då med en kanal som går från utsidan av huset direkt in till kaminens 

förbränningsrum. Dessa kaminer har fått det engelska namnet ”room sealed 

appliances” i standarden.  

Kaminerna behöver vara täta i sig själva så att inte rökgas kan läcka ut från kaminen 

och in till det rum där den är installerad. Standarden innehåller därför särskilda 

täthetsprov före och efter provning. Bl.a skall frontluckan öppnas och stängas efter 

provningen 6000 ggr för att ”slita” på packningar. Därefter upprepas täthetsprovet.  

  

3.1.1.4 Deleffektprovning 

Standarden har infört en provning vid en deleffekt av kaminens nominella effekt. 

Effektuttaget vid dellast bestäms genom följande ekvationer: 

 För kaminer med nominell effekt ≥ 5 kW  

 Pdeleffekt = 0,4*Pnominell + 2 kW 

 För kaminer med nominell effekt < 5 kW  

Pdeleffekt = 0,8*Pnominell 

EcoDesign-förordningen ställer visserligen inte några krav på provning av kaminerna 

vid deleffekt (ännu). Många tillverkare uppger ändå en deleffekt och därmed har man 

ansett att det är lämpligt att detta skall gå att verifiera i en provningsmetod. 
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3.1.2 Tidplan för standarden 

Tidplanen för standarden är inte helt klar i nuläget. Standarden har stoppats upp av 

Norges kommentarer på partikelmetoden, Finlands krav på högre säkerhetskrav samt 

CEN konsultens kommentarer på standarden. Se även bilaga 4 som beskriver statusen 

på standarden. 

3.2 Slutsatser 

 Arbetet har framförallt drivits i arbetsgrupperna WG5 och WG6 där det under mötena 

har varit ett 20-tal personer delaktiga från olika länder i Europa. 

Standarden FprEN 16510-1 är ännu inte publicerad (december 2017). Avsikten är dock 

att publicera denna generella del utan att vara harmoniserad till byggprodukt-

förordningen eller Ecodesign (se bilaga 4). Detta vill man göra för att bl.a kunna 

använda sig av mätmetoderna för OGC, NOx och partiklar som finns beskriven i 

standarden. För dessa parametrar ställs redan krav på i flera länder i Europa. 

Arbetet med revisionen har varit mycket problemfyllt och långdraget. Norge har inte 

kunnat acceptera de partikelmätmetoder som har föreslagits utan hänvisat till de norska 

lagkraven för partikelutsläpp från kaminer. Finland har också motsatt sig 

standardutkastet eftersom man menar att säkerhetskraven i standarden inte är 

tillräckliga. Man hänvisar till att det skett många skorstensbränder i Finland pga höga 

rökgastemperaturer från braskaminer.  

Ytterligare komplikationer har tillstött när CEN konsulten har granskat utkastet och 

menat att den inte följer de regler som CEN ställer på europeiska standarder. 

En sammanfattning av statusläget finns i bilaga 4. 

 

4 Referenser 
Comission implementing decision M/551 of 30.11.2016 regarding solid fuel boilers. 

http://www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm 

Comission implementing decision M/550 of 30.11.2016 regarding solid fuel local space 

heaters. http://www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm 

prEN 303-5:2017 “Heating boilers – Heating boilers for solid fuels, manually and 
automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW – Part 5: Terminology, 
requirements, testing and marking”  draft oktober 2017 
 
FprEN 16510-1 ”Residential solid fuel burning appliances – Part 1: General 

requirements and test methods” final draft januari 2016 
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Bilaga 1 – Minnesanteckningar från 

möten i TC 57/WG1 
Minnesanteckningar CEN TC 57/WG1, revidering av EN 303-5 (2:a mötet) , Berlin 

2016-06-06 

Antal deltagare: 16 (Tyskland, Österrike, Danmark, Sverige, Frankrike England, Finland). 

- Tillägg till agendan angående EN PME projektet gällande partikelprovning. 

- Dokument N 151 arbetas igenom under mötet som innehåller standardförslaget + 

kommentarer. Man fokuserar på effektivitet (deadline 2017), sedan emissioner (deadline 

2018) och efter det får resten av standarden arbetas igenom. 

- Finland vill att standarden omfattar pannor upp till 1000 kW. En lång diskussion tog vid. 

Många menade att labben inte är dimensionerade för så höga effekter och kan därmed inte 

prova dessa pannor.  Tyskland menade att vi inte hinner hantera dessa pannor i 

standardiseringsarbetet inom tidsgränsen. ErP avser bara pannor upp till 500 kW som kommer 

att gälla från 2017. I Österrike provas pannor över 500 kW på plats (fältmätning). CO,OGC, NOx 

och partiklar samt effektivitet provas. Gruppen (WG1) behöver information från alla länder 

hur man hanterar och provar dessa pannor idag. Frankrike föreslog att man tar fram en ad-

hoc grupp som jobbar fram en provningsmetod för pannor 500-1000 kW. Denna metod kan 

sedan föreslås antingen som ett amendment eller annex till befintlig EN 303-5 standard. Jag 

hör med tillverkarna i Sverige hur intresset är för att medverka i en sådan grupp för att ta 

fram en provningsmetod för pannor mellan 500-1000 kW till nästa TC 57 WG1 möte i Wien i 

september 2016. Tyvärr verkar det inte som ordförande i gruppen WG1 är intresserad av att 

en standard för pannor 500-1000 kW utvecklas, vilket kan försvåra ett sådant arbete! 

- Sveriges kommentarer i dokument N 135 hanteras efter hand de kommer upp i 

revideringsprocessen. De första kommentarerna avhandlades. Jag nämnde att jag fortfarande 

inte är riktigt nöjd med att en panna med fläkt anses vara en maskin däremot sa jag att man 

bättre har definierat vad man menade med pannor som hamnar både inom och utom 

maskindirektivet i scopet för standarden EN 303-5. 

-Italiens kommentarer N 139 angående olika bränslen enligt EN 17225 standarderna 

diskuterades. Man menade att man inte ska ändra i bränsletabellen i standarden EN 303-5 

utan istället lägga till det som behövs.  

- Revideringen startade med punkt 4.4.2 i standarden (dokument N 151). Vi diskuterade de 

olika effektivitetsberäkningar som kommer att ske i framtiden. Det ”gamla” värdet med NCV 

(nedre värmevärdet) som bas + värdet för Ecodesign med GCV (övre värmevärdet) som bas + 

ett värde som beräknas för energidirektivet. Jag menade att det kommer att bli förvirrat för 

konsumenten. Man menade att det inte borde bli ett problem eftersom man kommer att 

märka pannorna även i fortsättningen med NCV värdet men för Ecodesign redovisas GCV 

värdet. En lång diskussion tog vid vilket värmevärde som ska användas för beräkningarna av 
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verkningsgraden. Jag ansåg att det var fel att beräkna kondenserande pannor med nedre 

värmevärdet då verkningsgraden kan bli över 100 %. Man menade att det har varit så historiskt 

och att man skulle ”chocka” marknaden om man ändrade på det. England föreslog att man 

kunde redovisa båda värdena. Frågan är vilket värde man då skall ställa krav på i standarden? 

Problemet är att om man använder både NCV och GCV för samma kondenserande panna så 

kommer den ”kondenserande pannan” uppvisa lägre effektivitetsvärde med GCV som bas än 

den ”vanliga pannan” som använder NCV som bas eftersom den då underskattar den tillförda 

energin. Diskussionen slutade med att en tabell uppfördes i standarden som försöker klargöra 

de olika begreppen och effektivitets-beräkningarna.  

- Angående vilka eldrivna komponenter som ska ingå i Ecodesignberäkningen för 

elkonsumtionen av pannan så skall interna pumpar, fläktar och matarskruvar ingå men inte 

externa. T.ex. ska en extern pelletsmatarskruv till pannan inte ingå i elberäkningen och analogt 

ska inte heller en extern vattenpump ingå. 

- Jag kommenterade att i ekvationen för beräkning av seasonal efficiency i annex ZB.2 så måste 

det klargöras hur termerna F1-F3 skall användas. Är det absoluta % eller % av effektiviteten. 

Man skrev in %-points för att tydliggöra att det är %-enheter som gäller. 

- Testbränslen diskuterades. Man infogade i standarden att pannor som endast provas med 

bränsle E (ej biobränsle av trä) inte behöver uppfylla kraven i tabell 7. 

- Emissioner diskuterades.  Jag kommenterade att vi nu har krav på partiklar i standarden men 

att det inte finns en specifik testmetod att referera till (endast föreslagna metoder). En ny 

tabell för Ecodesigns emissionskrav infördes (Seasonal emission) vilket baseras på mätningar 

från 85% av dellasten och 15 % från nominell effekt.  Jag kommenterade att vi borde ändra 

ordet ”dust” i standarden för i alla andra standarder och i Ecodesign används PM eller 

particulates. Man skrev in PM (dust) i standarden för att övergå till ny benämning.  

- Det diskuterades om pannor mindre än 10 kW inte behöver prova dellasten på 30 % utan 

dellasten kan provas vid en högre effekt men måste då ha en ackumulatortank. Jag menade att 

man då borde testa med ackumulatortanken (verkningsgraden). Detta tyckte man inte 

(Österrike) för förlusterna är ändå så små. Det blev en lång diskussion men slutade i att 

automatiska pannor med en nominell effekt mindre än 10 kW inte behöver prova dellasten 

men måste installeras med en ack.tank på minst 300 l.  

- NOx korrigering diskuterades. Jag hade skickat in förslaget som fanns i ”transitional methods” 

som Kommissionen har föreslagit (N154) för att diskutera. Problemet med denna beräkning är 

att vi inte vet bakgrunden till ekvationen. Österrike hade ett annat förslag men som beskrev en 

mer komplicerad beräkning (N153). Detta dokument visar att ju högre kvävehalten är i bränslet 

ju lägre blir NOx konverteringen. Ytterligare metoder beskrevs bl.a den som oljebrännare 

använder sig av i EN 267. Vi sa att det behövs mer information innan beslut tas om vilken NOx 

korrigering som ska användas. Ordförande kommer att undersöka detta och återkomma vid 

nästa möte. 

- Nästa möte för CEN TC 57/WG1 är i Wien i september 2016. 

- Mötet avslutades kl 15 2016-06-07 
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Minnesanteckningar från möte i CEN/TC 57 WG1, Wien 22-23 september 2016 

(3:e mötet för denna revision av EN 303-5:2012) 

Deltagare vid mötet: Tyskland, Österrike, Sverige, Finland, Italien 

- Man diskuterade vad som gäller i olika länder angående kondensatet från 

kondenserande pannor och vad som gäller vid utsläpp av kondensatet i avloppet. I 

Sverige är kravet oklart och samma gäller i Finland. Man sa att förslaget från Österrike 

på utsläppsparametrar och krav kan användas tills vi har mer underlag (se annex E i 

standardutkastet dokument N158). 

-  Vilka krav som ska gälla för bl.a stålkvaliteten för kondenserande pannor 

diskuterades. Tyskland har en del korrosionstester gjorda och man menade att i 

standarden EN 303-2 för lågtemperaturpannor för olja finns en del rekommendationer. 

Jag frågade om vi har definierat vad en kondenserande panna är för något i standarden. 

Detta menade man att man måste göra och att kondenseringen måste ske inne i pannan 

och inte i skorstenen. Jag tog också upp frågan om vilket värmevärde man ska använda 

för dessa kondenserande pannor (högre GCV eller lägre NCV). Tyskland menade att vi 

måste räkna med det lägre värmevärdet för annars kommer kondenserande pannor att få 

för låg verkningsgrad och kunder förstår då inte varför de ska köpa en kondenserande 

panna. Man menade att man på Universiteten idag lär ut att använda det lägre 

värmevärdet för beräkning av verkningsgrad. Jag höll inte med om detta utan menade 

att man borde räkna med rätt värde när vi nu för in en ny produkt i standarden!  

Man menade att vi ska föreslå att använda EN 303-2 för att ge rekommendationer om 

materialet i kondenserande pannor. 

- Vi diskuterade problemet med olika stoftmätmetoder i Europa. Man menade att vi ska 

avvakta arbetet i CEN TC 295 där man ska undersöka hur det nya förslaget på 

stoftmetod från EN PME projketet skiljer sig från andra stoftmetoder. Jag menade att 

idag har vi en standard för pannor som inte kräver någon särskild metod för att 

mäta partiklar utan vilken metod som helst kan i princip användas. Detta är 

oacceptabelt ansåg jag men man hävdade att vi bör ha en gemensam metod i 

Europa innan vi bestämmer oss för en särskild metod i EN 303-5. 

- Målet och prioriteringen i arbetet med att revidera standarden EN 303-5 är nu att 

implementera Ecodesign kraven (1189/2015 och 1187/2015) för effektivitet samt införa 

ny metod för kondenserande pannor. 

Revideringen började med kapitel 4.1.1.2 i dokument N 158 

-  Man diskuterade om man ska kräva en minimidimension på 45 mm i rören för 

kondensatet även om man har en pump installerat för att pumpa ut kondensatet. Man 

menade att man bör kräva denna dimension på 45 mm för att sot och annat kan sätta 

igen rören om en mindre dimension används.  
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- Texten reviderades under punkt 5.12 för insamling av kondensat under testningen. 

Kondensatet skall samlas in efter att pannan har eldats i minst två timmar. Det 

diskuterades om det måste vara två prov eller om det räcker med ett prov på 

kondensatet. Jag tyckte att det räcker med ett prov, det reducerar dessutom kostnaden 

för provtagning. Man bestämde ett prov under 4 timmars sampling. 

-  Under kapitel 4.2.2.3 tabell 1 i standarden så vill man ha in förslag till nästa möte på 

vilka material som inte är lämpliga för kondenserande pannor. Man diskuterade också 

om vi skall tillåta i standarden att använda material som t.ex plast i värmeväxlaren. 

- Diskussion om vilken säkerhetsprovning som ska utföras för kondenserande pannor 

fördes. Man kom fram till att säkerhetsprovet skall blockera utloppet på 

kondensavloppet och att detta inte får medföra någon farlig situation dvs mer än 5 % 

CO i skorstenen eller att en ”steady state condition” innehålls och som inte medför en 

farlig situation. 

- Diskussion om vilken returtemperatur till panna man ska ha vid testen för 

kondenserande pannor fördes. Tyskland och Österrike menade att 30 °C ±2 °C är den 

temperatur som ska användas eftersom den finns i alla andra standarder för 

kondenserande pannor (gas och olja). Jag ifrågasatte om denna temperatur inte 

begränsar tillverkarna att designa sina pannor.  

- Diskussion om nya klasser i standarden för kondenserande pannor. Jag hävdade att 

man antingen måste definiera kondenserande pannor tydligare eller att 

introducera en ny effektivitetsklass som kräver högre verkningsgrad för 

kondenserande pannor.  

- Jag frågade också om vi inte skulle försöka söka medel från Kommissionen för 

att utföra round robin test för validering av standarden. Man sa att det är något 

på gång angående detta och man ska undersöka det vidare.  

- Annex E för krav på kondensatet antogs men bara som ett informativt annex. 

- Diskussion om biommassa faktorn i Ecolabelling som är satt till 1,45 menade man är 

beslutad nu. Man sa också att man håller på att revidera klasserna i Ecolabelling och att 

ett B t.ex. kommer att bli ett C. Detta kommer förmodligen att ta ett tag innan det införs, 

man nämnde 8 år från nu. 

- Man diskuterade bränsleklasser (tabell 7 i EN 303-5:2012). Italien hade ett förslag hur 

man kunde använda samma bränsleklasser som i EN ISO 17225-5. Det var motstånd 

från Österrike att införa nya bränsleklasser pga historiska data. Kopplingen mellan 

testbränslena i tabell 7 och vilka bränsleklasser som finns på marknaden diskuterades. 

Beslutet blev att vi i skopet till standarden hänvisar till EN ISO 17225-5 men att tabell 7 

får vara som den är förutom att man skiljer på pellets och briketter. 

- Diskussion om NOx korrektion. Man menade att man ska korrigera NOx ned till 0,1 % 

N i bränslet. Jag frågade varför man inte kan korrigera ned till 0 % N. Man menade att 
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då kan det inte finnas något utsläpp av NOx eftersom det inte finns någon termisk NOx 

från dessa pannor! Jag hävdade att det finns termisk NOx men det avvisades. 

Österrike föreslog en korrektionsformel i dokument N 164: NOx(korr) = NOx (mätt) 

*(1-(0,27*ln(N)+0,67)). Vi sa att vi får en hemläxa till nästa möte att reda på mer om 

hur korrektionen ska se ut för biobränslepannor. Jag skulle se om jag kunde hitta 

några vetenskapliga undersökningar på beroendet av kväveinnehållet i bränslet 

för NOx emissionen till nästa möte samt mätningar på pannor.  

- Jag tryckte på att vi bör diskutera pannor i området 500-1000 kW. Man menade 

att prioriteringen bör vara att börja med ”room sealed boilers”. Dock sa man att detta 

skall diskuteras under nästa möte. 

 

Nästa möte är 29-30 november 2016 i Wien. 1:a mötet 2017 sattes preliminärt till 22-23 

Mars. 
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Minnesanteckningar från möte i CEN/TC 57 WG1, Wien 29-30 november 2016 

(4:e mötet för denna revision av EN 303-5:2012) 

Deltagare vid mötet: Tyskland, Österrike, Sverige, Finland, Italien, Frankrike, 

Danmark, England 

- Jag anmärkte på minnesanteckningarna från mötet i september angående punkt 5.7 där 

Österrikes spegelkommitté inte anser att man behöver en utökning av skopet i 

standarden till att gälla pannor upp till 1000 kW. Jag ansåg att det var en synpunkt från 

Österrike och att det inte speglade allas uppfattning på mötet. 

- Vi diskuterade vilka stålmaterial som är lämpliga att använda i kondenserande pannor. 

Sverige hade lämnat en lista på material och denna jämfördes med Österrikes lista. 

- En diskussion om NOx korrektion tog vid. Jag menade att många vedpannor kommer 

att få problem med EcoDesigns gränsvärde på 200 mg/m3. Detta är dessutom en 

emission som tillverkarna inte är vana att hantera så det kan bli svårt i många fall att 

klara kravet. När dessutom Kommissionen har satt gränsvärdet till 300 mg/m3 för 

fossila bränslen så är det svårt att följa logiken. Man påstod att tillverkare i Österrike har 

teknik för att reducera NOx (vilket jag hade lite svårt att tro på). En ny ekvation för 

NOx reduktion presenterades. Jag bad att få analysera denna ekvation innan jag kunde 

uttala mig.  

NOx =NOx (mätt) *0,4461*n^-0,357) 

Jag hävdade att en korrektion är bra men den ska vara större så att manuella vedpannor 

har en rimlig chans att klara gränsvärdet.  

En annan ekvation presenterades som ger en något större korrektion: 

NOx = NOx (mätt)*0,31*^-0,511 

**Jag sa att jag till nästa möte vill diskutera med den svenska spegelkommittén innan 

jag kan uttala mig om denna nya korrektion. Vi måste diskutera detta i TK 169 före 

nästa möte i mars 2017. 

Man sa att i Österrike har inte vedpannor några problem med NOx emissionerna om 

bränslet har en kvävehalt under 0,1 % N! Vi diskuterade också om hur Kommissionen 

har kommit fram till gränsvärdet 200 mg/m3. Jag sa att de förmodligen har använt 

”cherry picking” där bästa emissionerna av NOx, CO, THC och PM från olika 

mätningar gjorts. Man menade att det handlar om att tillverkarna måste utveckla sina 

pannor för låga NOx emissioner. Man menade också att detektionsgränsen för 

kväveanalysen är 0,1 %. Jag frågade om var man hade fått denna detektionsgräns ifrån, 

men det visste man inte! 

(Diskussion om NOx pågick i 2 timmar!) 
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- Tidsschemat för standarden diskuterades: 

Första utkastet till CEN skall vara klart 24/3-17 men man trodde inte att man kommer 

hinna det. Ett förslag är att man ber om 9 månaders förlängning dvs till 24/12-17. 

Angående pannor i området 500-1000 kW så kan ett arbete göras parallellt och införas 

som ett amendment i standarden. Vi beslutade att be om en förlängning på standarden 

med 9 månader.  

- Finland föreslog att ett nytt arbete skall påbörjas med en fältmetod för pannor mellan 

500-1000 kW. De föreslog mig som convenor för denna grupp men jag var väldigt 

tveksam till att ta ett så stort ansvar. Ordföranden menade att först måste ett nytt WI 

(Work Item) sökas. Ett amendment till standarden är ett snabbare sätt att få till en sådan 

metod än att utarbeta en helt ny standard för dessa pannor. Arbetet kan göras genom att 

man lägger till en dag vid de ordinarie arbetsmötena. Jag sa att målet med en fältmetod 

vore att mäta emissioner och kanske verkningsgrad för dessa pannor. * Vi behöver 

diskutera detta i TK 169 ! Man frågade om det var någon som var frivillig att skriva ett 

WI för detta arbete, men det var det inte. Det sas att det vore bra om någon från de 

skandinaviska länderna skrev denna WI pga deras intresse i dessa pannor. *Jag måste ta 

reda på om jag kan ta på mig detta arbete med tanke på finansiering och tid! Skopet för 

detta arbete skall definiera vad som skall mätas och hur, men det finns en mall att följa 

för denna skrivning. 

 

-Jag frågade om vi behöver ha samma definition i vår standard som man har i 

EcoDesign genom att ange en maximum strålningsförlust på 6 % från pannorna. Detta 

menade man inte behövdes i vår standard. 

-  Room sealed boilers diskuterades. Kravet på denna typ av pannor kommer från tyska 

byggregler (Dibt)som framförallt avser kaminer men som man menar har blivit 

viktigare även för pannor. Jag ifrågasatte hur man kan ”ta in” denna typ av panna i 

standarden men när det gäller de större pannorna (500-1000 kW) så krävdes ett eget WI. 

Jag frågade om inte det krävs ett särskilt säkerhetsprov om t.ex tilluften blir blockerad 

av någon anledning.  

Man började med att begränsa dessa pannor i standarden enligt följande: 

- Gäller endast för pelletspannor 

- Endast för pannor upp till 70 kW 

- Installationer exemplifierades enligt CEN/TR 1749 (gasapparatstandard), C3, C5 

- Fläkten skall vara installerad i rökgasen eller i lufttillförseln eller båda (vet inte var 

den annars ska monteras….!).   
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Jag ifrågasatte om inte pannorna behöver testas för emissioner och verkningsgrad med 

dessa installationer inkluderade bl.a förlängda luftkanaler. Man sa att detta måste 

diskuteras.  

 

- Man gick igenom tabell 1 med stålmaterial som är lämpliga för kondenserande pannor. 

Det som Sverige hade skickat in togs hänsyn till.  

- Pannans isolering diskuterades och avstånd till brännbara isoleringsmaterial. 

- Krav på ”room sealed boilers” diskuterades igen. Man menade att vi måste först reda 

ut vad syftet är med dessa pannor och vilka krav som kan ställas. Man tittade i EN 

15035 som är en standard för room sealed oil boilers. Trycktestet går till som i figuren i 

avsnitt 5.5.2.4 i EN 303-5. Har Sverige byggnadskrav för hus som är ”täta” och där en 

värmepanna installeras? Det diskuterades även om man ska överväga pannor som är 

”delvis” slutna. Denna typ av panna och i vilken installation som den var avsedd för 

förstod jag inte. Vi fick i hemläxa att diskutera detta i de tekniska grupperna. Några 

säkerhetsaspekter diskuterades med room sealed boilers som också ska diskuteras i 

respektive tekniska kommitté till nästa möte. 

Version 2 (delvis sealed) 

1. Tillräcklig och säker lufttillförsel till pannan 

2. Tillräcklig läckagekompensering av fläkten 

3. Vad innebär farlig nivå av CO läckage 

4. Säkerhetsaspekter med ventilationssystemet 

5. Säkerhetsaspekter och ansvarsområde för installationen 

Version 3 (room sealed) 

1. Tillräcklig lufttillförsel från uteluften 

2. Säkerhetsaspekt vid emissioner inomhus 

3. Säkerhetsaspekter med ventilationssystemet 

4. Säkerhet vid förhöjd inomhustemperatur (elkomponenter på pannan) 

5. Säkerhetsaspekter och ansvarsområde för installationen 

Version 1 är den ”vanliga” pannan! 

- Diskussion om emissioner. En klass 6 kommer att införas i standarden men inga siffror 

är bestämda.  

- Det diskuterades också om vem och vilka som är intresserade av att utföra arbetet med 

de större pannorna 500-1000 kW. Jag sa att jag skulle förhöra mig om möjligheten att 

driva detta arbete. Finland, Italien och Danmark var intresserade förutom Sverige att 
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delta i arbetsgruppen. Det finns metoder i Österrike för fältmätning av större pannor. 

Tills vidare blev Heikki O utsedd som koordinator för denna grupp. 

- Det diskuterades om eventuella reningsutrustningar (emissioner) integrerade i 

pannorna. Man ville ställa krav på dessa utrustningar. Jag sa att rubriken för detta 

förslaget i standarden var svår att förstå ”secondary emission abatement”. Jag sa att det 

inte verkade vettigt att mäta effektiviteten på reningsutrustningen i denna standarden när 

vi redan provar emissionerna i standarden. Kapitlet skall skrivas om i nästa utgåva och 

inte bara tala om elektriska renare. Kollas! 

- Emissionsgränsvärden diskuterades. Alla länder får föreslå gränsvärden för ny 

emissionsklass 6. * Diskutera med TK 169! Österrikes förslag var CO=500/400 , 

OGC=20/20, PM=50/30 (manuella/automatiska), Eff=92+logQ. Frankrike föreslog att 

man ska använda sig av Ecodesign kraven. Frågan är om man får ha klasser i en 

harmoniserad standard var min fråga. Det var lite oklart men skulle undersökas. NOx 

krav saknas också i dessa klasser. Det ska också undersökas med vår CEN konsult. 

- Ytterligare diskussioner om hur lägga in NOx korrektionen i standarden. 

 

Nästa möte bestämdes till 22-23 mars 2017 i Wien. Mötet efter det bestämdes till 3-5 

juli 2017 också i Wien. Vid detta mötet kan även en extra dag tillsättas för att diskutera 

större pannor (3/7). Ytterligare preliminära möte sattes till 25-27 september 2017 i 

Wien. 

 

Avslut på mötet 

Henrik Persson, SP 
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Minnesanteckningar från möte i CEN/TC 57 WG1, Wien 22-23 mars 2017 

(5:e mötet för denna revision av EN 303-5:2012) 

Deltagare vid mötet: Tyskland, Österrike, Sverige, Finland, Italien, Frankrike, 

Danmark, England, Tjeckien 

- Målet med mötet är att få standarden så färdig att den kan skickas till en första 

remissomgång. 

- Jag ville ha en diskussion på mötet om de större pannorna 500-1000 kW. 

- Jag påpekade att det inte är ok att skicka in kommentarer dagen före mötet som 

Tyskland har gjort. Man höll med om detta men sa att vi kunde titta på kommentarerna 

och behövde man diskutera med spegelkommitteerna så kunde inget beslut tas på mötet 

om de tyska kommentarerna. 

- Kommentarer från Sverige (dok N190) diskuterades: 

1, En diskussion startade om vad scopet för standarden omfattar. Är det endast pannan 

som omfattas eller inkluderar den även ev. reningsutrustning efter pannan. Man skrev 

om meningen och förtydligade att det som är utanför pannan måste anges i den tekniska 

dokumentationen. Punkt 4.3.11.1 ströks och inkluderades istället i den allmänna 

punkten      4.1 a. 

2. Pannor mindre än 10 kW diskuterades länge. Jag menade att man borde testa tanken 

ihop med pannan men detta gick man inte med på. Det jag fick igenom var att det skall 

beskrivas i den tekniska dokumentationen hur installationen av panna och tank skall 

göras. 

3. 50 % lasten som står i Ecodesign kommer att förtydligas i EN 303-5 där endast 30 % 

dellast står beskrivet. Tolkningen enligt ordföranden (Alexander W) är att man kan 

prova även vid 50 % enligt standarden. Minimum heat output menas allt under nominal 

heat output! 

4.  Ville inte göra en för lång diskussion om att vägningen av pannan vid provningen 

behöver korrigeras för temperaturskillnader. Vi gjorde en notering om detta men det 

kommer inte bli någon förändring i metoden. 

5.  NOx korrektionen diskuterades och jag förklarade  att det svenska förslaget 

korrigerar lite mer för kväveinnehållet än vad den formel som är föreslagen gör. Jag 

förklarade att det kan bli ett stort problem för de tillverkare som inte klarar NOx kravet 

och hur de i så fall ska utveckla sina pannor för kravet på 200 mg/m3. 

Standardiseringsgruppen behöver mer underlag varför vi ska välja ”vår” formel och inte 

den som är föreslagen se doc 164. Jag sa att jag kan presentera ett diagram för vårat 

förslag. Möjligen får vi lämna kommentaren på NOx korrektionen i remissomgången 

(public enquire). 
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- kommentarer från Tyskland (doc N 192) : 

1. ok! 

2. Man ville korrigera verkningsgraden för olika fuktinnehåll i bränslet. Jag sa att de 

måste isåfall presentera ett korrekt vetenskapligt underlag precis som för NOx 

korrektion! Slutsatsen blev att man endast för flispannor med stor variation i fukthalt i 

bränslet kan göra denna korrektion och att ett underlag för denna korrektion ska tas 

fram.  

3. Bara noterades. 

4. En ytterligare klass (klass 6) för emissioner och verkningsgrad diskuterades. Beslutet 

på mötet blev att följa beslutet som fattats av EHI där man vill vänta med en ny klass 6 

till nästa revision. 

- En diskussion startade om provning med kondenserande pannor och att det måste bli 

tydligare hur testen går till och kopplingen till annex G hur beräkningen av 

verkningsgraden i Ecodesign. Kondenserande pannor skall provas både vid 30 C och 

vid 70 C returtemperatur.  

- En diskussion om pannor 500-1000 kW följde. Man gick runt bordet och frågade hur 

situationen var i varje land. Jag sa att i Sverige är det en ”gråzon” i effektområdet 500-

1000 kW. Sverige, Danmark, Finland, Italien och Frankrike träffades efter mötet där vi 

bestämde att vi skulle försöka ta fram en fältmetod för att mäta emissioner och 

verkningsgrad för dessa pannor. Förmodligen blir det en ny standard, EN 303-7, som 

kommer att utvecklas. Men mycket byråkrati måste först genomgås innan arbetet kan 

starta! 

- Nytt förslag (från TUV Rheinland) på läckagetest diskuterades för pannor med 

övertryck i förbränningsrummet och för pannor som avses installeras som ”room sealed 

boilers”.  

- Det diskuterades om ”room sealed boilers” upp till 70 kW. Kravet för dessa 

installationer kommer från Österrike och Tyskland där det ställs särskilda krav på 

pannor som installeras med en direktanslutning av förbränningsluften från utsidan av 

huset. Olika installationer och olika funktioner på pannor diskuterades. I annex D 

kommer de olika installationerna att beskrivas. Jag är lite tveksam till att vi nu ställer 

krav på installationen av pannan och inte bara av pannan. Jag tror att TK 169 får ta 

ställning till detta under remissomgången. Jag påpekade också att kraven på att rökgas 

ej får läcka ut vid eventuellt öppnande av sotlucka eller liknande ej är mätbart utan kan 

endast visuellt avgöras. Man sa att testmetoden kommer vi till senare! Jag kommer att 

följa upp detta och om inte en relevant test införs får vi kommentera detta i 

remissomgången. 

- Ecos presenterade ett förslag som gick ut på att man ska kunna korrigera 

verkningsgraden till en visst fukthalt i bränslet t.ex 20 %. Detta för att göra provningen 
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oberoende av vilken fukthalt man haft vid provningstillfället framförallt gäller det 

flispannor där flisen kan ha ett väldigt stort effektspann. Man bestämde att detta sätt att 

räkna om fukthalten till ett referensvärde skall diskuteras i spegelkommitteerna och 

beslutas vid nästa möte i juli.  

Nästa preliminära möte bestämdes till 4-5 juli 2017 i Wien. 

 

OBS! till nästa möte ska jag förbereda ett underlag för det nya förslaget på NOx 

korrektionen samt skicka in ett NWI för de större pannorna. 

Ytterligare öppna punkter i standarden som ska avhandlas vid nästa möte i juli. 

3, 4.2.6, 4.3.10, 4.3.11, 4.4.8, 5.9.4.4, 5.18, 7.2, 7.4, 8, 8.2, 8.4, annex D, annex ZB 

Avslut på mötet/ Henrik Persson, RISE 
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Minnesanteckningar från TC 57 möte i Berlin 4-5 april 2017 

Punkterna nedan refererar till punkterna på dagordningen, dokument N 1006 (bifogas) 

1. Kl 13.00 mötet öppnat. 

2. Sverige ( Henrik Persson, RISE och Pierre Carpentier, SIS), Frankrike, Tyskland, England, 

Schweiz. Totalt 9 st. 

3. OK 

4. Var inte nödvändigt att utse eftersom det inte var så många deltagare på mötet. 

5. Inga kommentarer lämnades på minnesanteckningar från förra mötet. 

6. Dokument N 1007 

6.1 Revideringar av standarder var femte år. EN 15035 (”room sealed” oljepannor 70 

kW) skall nu genomgå en revidering.  Dock röstades det igenom att man inte 

reviderar standarden utan låter den vara som den är. Nästa standard gällde 

ljudstandard för värmepannor  EN 15036-1:2006. Endast Frankrike hade röstat för 

en revidering vilket gör att standarden inte kommer att revideras.  

Sekreteraren informerade om att fr.o.m maj 2017 måste minst 55 % av länderna rösta för i en     

omröstning för att ett beslut skall accepteras och den viktade röstningen överstiger 65 % av 

folkmängden i varje medlemsland.  Formal vote pågår i 8 veckor och enqiuryi 12 veckor.  

7.1   TC 57/WG1: EN 303-5 revision diskuterades. Jag nämnde att vi planerar att utöka 

standarden med en fältmetod för pannor mellan 500 till 1000 kW. Jag sa att vi jobbar på ett 

”working item”  som skall skickas till arbetsgruppen TC 57 /WG1 för godkännande och som, vid 

ett ja, skickas vidare till TC 57 för att få en acceptans att gå vidare till CEN. 

7.2 TC 57/WG2: EN 304, EN 303-2 (verkningsgrad och emissioner för värmepannor samt 

oljepannor) och EN 303-1 (oljepannor generella krav) diskuterades. 

7.3  TC 57/WG4: Lågtryckspannor prEN 14394 upp till 10 MW. Standardiseringsarbetet har 

”legat nere” ett tag men man vill nu starta upp det igen för att utveckla standarden. 

Diskuterades om det behövs 5 länder som vill revidera standarden för att det ska bli av. Beslut 

togs att arbetsgruppen WG4 skulle aktivieras. 

7.4  TC 57/WG8: EN 303-6 Varmvattenproduktion med oljepannor upp till 70 kW och 

varmvattenberedare. Ett arbetsmöte planerades i juli.  

7.5  beslut togs från ovanstående punkter se officiella minnesanteckningar från TC 57 mötet. 

8.1 Ecodesign direktiv och revidering av vattenvärmare. Man menade att en revidering av 

standarden för elektriska vattenvärmare inte påverkar standardiseringsarbetet i TC 57.   

8.2 och 8.2.1 Standardiseringsarbetet med materialeffektivitet (recycling och hållbarhet etc.) 

går framåt. CEN coordination group har tillsatt en projekt grupp som ska jobba med de olika 

parametrarna som standarden för materialeffektivitet skall innehålla. 

8.3 Standarden för rumsvärmare (EN 13842) eldade med olja eller gas kan komma att 

revideras. Intresset verkar dock litet från medlemsländerna för dessa produkter och därmed är 

frågan om det blir någon revision.  
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8.4 En Round Robin planeras för olje- och gaspannor. Men man avser inte att testa 

fastbränslepannor i denna RR test. Fyra labb i Europa har anmält sig. RISE är dock inte 

intresserad av denna test eftersom gas- och oljepannor i stort sett inte används i Sverige idag. 

9.1 Jag är ”liason officer” för TC 57 - TC 295. Här brukar det finnas en punkt på dagordningen 

för TC 295 möten där jag informerar om vad som händer i TC 57, framförallt då 

fastbränslepannor.  Det informerades om vad som händer i TC 47 (brännare). Man utsåg en ny 

”liason officer” för TC 48 (varmvattenproduktion).  

9.2  Man vill utöka scopet i EN 303-3 för gaspannor med tryck upp till 10 bar och 10 MW.  

”Vid sidan om agendan” berättade man att i Tyskland pågår en politisk diskussion om att 

fr.o.m 2030 får inte gas eller oljepannor installeras i nybyggda hus!  

9.3  Inga diskussioner i denna punkt. 

10. En diskussion fördes om EN 304 angående stand by losses (stilleståndsförluster). Frågan var 

hur lång skorstenen skall vara vid testet. Svaret var 1 m. Detta är viktigt då det påverkar 

”draget” i pannan och därmed stilleståndsförlusterna. Anledningen till  1 meter skorsten är att 

den inte skall påverka stilleståndsförlusterna eftersom förhållandena kan vara olika i olika 

testlabb.  

Jag frågade om man anser att nominell effekt är detsamma som maximum effekt. Det var 

något oklart om vad man ansåg men man menade att dessa två begrepp inte är så stor skillnad 

på när det gäller olja och gaspannor men när det gäller fastbränslepannor kan det skilja väldigt 

mycket. Detta är något som man bör förtydliga i standarden EN 303-5. 

11. Nästa möte bestämdes till DIN Berlin 12 april 2018 kl.09.00-15.00. 

12. Se officiella beslut från TC mötet (bifogas). 

13. Mötet avslutades  

 

Vid ”pennan” 

Henrik Persson, RISE 
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Minnesanteckningar från möte i CEN/TC 57 WG1, Wien 4-5 juli 2017 

(6:e mötet för denna revision av EN 303-5:2012) 

Deltagare vid mötet: Tyskland, Österrike, Sverige, Finland, Italien, Frankrike, 

Danmark, England, Tjeckien, Schweiz +CEN konsult 

- Mötet öppnades. Målet med mötet är att avsluta revisionen och skicka standarden för 

en första remiss. Beslut om förslaget för provningsmetod för större pannor diskuteras 

nästa dag 5/7. Imorgon 5/7 kommer också en CEN konsult att delta vid mötet. 

-  Inga kommentarer på föregående mötesanteckningar (dokument 197). 

- DTI har skickat ett mail till WG1 där de frågar om hur arbetet fortskrider och hur man 

hanterar mandatet M 551 i relation till revisionen av EN 303-5:2012.  

- WG1 kommer att svara på frågan i mandatet (punkt 4) angående emissioner av 

dioxiner och furaner att standarden inte inkluderar bränslen som innehåller t.ex. klorider 

vilket gör att dessa emissioner inte är relevant att hantera i denna standard.  

- Man kommer inte att behandla ”combination boilers” i standarden för 

fastbränslepannor eftersom man menar att det inte finns några sådana pannor. Jag 

hävdade att det finns sådana pannor i Sverige (värmebaronen och enertech har dessa 

pannor bl.a). Dock vill jag inte kräva att vi ska ta fram en metod för ”combination 

boilers” vilket skulle vara komplicerad och kräva ytterligare provningar för dessa 

pannor. 

- (document N 201) NOx korrektion diskuterades som var inskickat av Sverige. Sverige 

har föreslagit en korrektion som korrigerar lite mer än det förslag som först gavs från 

arbetsgruppen. Skälet är att tillverkarna får stora problem med kravet i Ecodesign på 

200 mg/m3 NOx eftersom denna emission inte har ”hanterats” av tillverkarna men nu 

kommer att tvinga dem till nya konstruktioner i vissa fall för att klara detta nya 

emissionskrav. Man beslutade vid mötet att använda det svenska förslaget på korrektion 

av N-innehåll vilket var: korrektionsfaktor=0,27*n~-0,511 och som korrigerar för 

kväveinnehåll ned till 0,08 vikt%.  

- (dokument N 203) Kommentarer från Italien diskuterades angående höga fukthalter i 

bränslet och hur omräkningen mellan GCV och NCV då skall göras. De beslutades att 

en korrektion för fukthalten endast avser flis- och sågspånbränslen samt non-woody 

biomass. Korrektionen görs endast i beräkningen av nson för energimärkningen och 

Ecodesign reglerna.    

- (dokument N 203) den italienska kommentaren angående dellast på 30 % diskuterades. 

Problemet är att Ecodesign anger dellast till 30 % medan standarden anger maximum 30 

% dvs. dellasten kan vara lägre än 30 % av nominell effekt. Eleffekten (F2) beräknas 

också vid denna dellast. Arbetsgruppen diskuterade om man kunde lägga in en 

definition i standarden som klargjorde dellasten. Det Italienska förslaget var att 
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interpolera mellan det mätta värdet och upp till 30 % eller 50 % för manuella pannor. 

Ett annat alternativ var att använda de uppmätta värdena.  

- (dokument N 204) diskussion angående Österrikes förslag om man ska ställa 

säkerhetskrav på filterutrustning i samma kapitel som kondenserande pannor. Förslaget 

på maximum 0,3 % CO om kondenseringen inte fungerar togs bort. Det diskuterades 

också vilka retur- och framledningstemperaturer som skulle användas vid provning av 

kondenserande pannor. Förslaget är 30 C i retur och minst 50 C i framledning. Provning 

för pannor som har som tillval en kondenserande enhet skall pannan provas för både 

med och utan kondenserande enhet. Jag ville att man skulle definiera tydligare i 

standarden vad man menar med en kondenserande panna. Detta menade man var en 

annan diskussion.  

- (dokument N 205) diskussion om definitionen av ”room sealed boilers”. Som tidigare 

så är inte denna typ av panna så intressant för oss då det inte förekommer installationer 

av fastbränslepannor i ”täta hus” eller ”nära noll energihus” i Sverige. Jag tyckte inte vi 

skulle ha definitionen av ”room sealed boilers” i scopet eftersom detta inte är pannor 

som är relevanta i de skandinaviska länderna. Det gick man med på och det blir istället 

en definition för denna typen av pannor i kapitel 3 ”terms and definition”.   

- Standarden gicks igenom från början för att se de förändringar som var gjorda och för 

att diskutera det med CEN konsulten (hänvisning till dokument N 196). Det nya WI för 

större pannor skulle diskuteras direkt efter lunch. 

- Lång diskussion om ”room sealed boilers” vilket inte antecknas här! 

Sammanfattningsvis så delar standarden in pannorna i tre kategorier: 1) pannor som tar 

sin förbränningsluft från rummet där pannan är installerad (ej ”room sealed”). 2) pannor 

som huvudsakligen tar förbränningsluften från utsidan av huset. 3) pannor som tar all 

förbränningsluft från utsidan av huset.  

- WI för större pannor diskuterades som var inskickat av Sverige. En viktig fråga som 

lyftes var om denna metod skall vara en typ test eller som enskild mätning. Jag föreslog 

att metoden skulle vara en enskild test men som kan göras både i fält och i labb. Jag 

föreslog också att vi gör den som en teknisk specifikation och inte som en EN 

standard. Det bestämdes att WI skall prepareras som en teknisk specifikation och att jag 

skriver om WI något för att anpassa till TS. Metoden skall kunna användas både för 

labb och fältmätning. Vi utesluter också meningen om att metoden omfattas av 

maskindirektivet. Jag föreslog att den grupp som har jobbat fram förslaget också 

fortsätter med arbetet med metoden och att man rapporterar till WG1 vid dessa möten. 

Detta sa man var ok!  Jag blev också utsedd som ordförande för denna gruppen! Jag fick 

i uppgift att revidera WI förslaget något och skickat det till sekreteraren i WG1 som 

sedan skickar det vidare till TC 57 för beslut om att gå vidare med förslaget. 

- Diskussioner med CEN konsulten angående maskindirektivet. Bl.a diskuterades ”risk 

assessment”.  
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Nästa möte bestämdes till 26-27 september 2017 efter det mötet skall standarden 

skickas på remiss. Ett möte bestämdes också till 2018-09-04/05 för att diskutera 

kommentarerna från denna remiss. Detta möte kommer att läggas i Venedig. Ytterligare 

ett möte preliminärbokades till 2018-10-16/17. 

Avslut på mötet/ Henrik Persson, RISE 
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Minnesanteckningar från möte i CEN/TC 57 WG1, Wien 26-27 september 2017 

(7:e mötet för denna revision av EN 303-5:2012) 

Deltagare vid mötet: Tyskland, Österrike, Sverige, Finland, Italien, Frankrike, 

Danmark, England, Tjeckien, Schweiz, Serbien samt 2 st.CEN konsulter från 

maskindirektivet och Eco designdirektivet. 

- Jag kom 1 timma sent till mötet pga missad flyganslutning i Köpenhamn. Ett utkast på 

”prioriterade” punkter i standarden hade utarbetats för att få ett effektivare möte menade 

man.  

- 4.2.6.2 diskussion om vad som menas med dangerous amount i standarden. Jag 

menade att man inte bör ha sådana ”svaga” krav i standarden. Jag tyckte inte heller man 

skall ställa krav som inte går att verifiera bl.a om att pannan skall klara 8 Pa undertryck 

i pannrummet utan att rök läcker ut. Möjligen försöker man utveckla någon enkel test 

för detta. 

- Kapitel 4.3.10 diskuterades angående recirkulation av rökgaser och hur detta krav skall 

utvärderas.  

- Jag hade skickat in en kommentar angående halmpannor (non woody biomass) om den 

säkerhetsrisk som finns att elda flera inlägg i rad som EN 303-5 föreskriver. Denna 

kommentar har diskuterats med DTI i Danmark som har stor erfarenhet av dessa pannor. 

Man skriver in i standarden att EN 303-5 inte omfattar manuellt eldade halmpannor. 

-  Kondenserande pannor diskuterades. Dessa pannor skall provas med en lägre 

returtemperatur (30 C) än icke kondenserande pannor. 

- Jag ifrågasatte återigen att det finns detaljerade krav i kapitel 4 utan att det finns en 

testmetod kopplad eller hur kravet skall utvärderas. 

- Annex H saknar en beräkningsmetod enligt mig. Man bestämde att ett exempel på en 

beräkning skulle införas i annex H. 

- Standarden kommer efter detta mötet att skickas för översättning och man förväntar 

sig att någon gång i mars 2018 kommer standarden skickas ut för Public enquire. Denna 

enquire pågår till juni 2018. Nästa möte i TC 57/WG1 kommer att vara i september 

2018 då kommentarerna från enquire kommer att behandlas. 

- Jag deltog endast en dag på mötet (26/9) då jag behövde vara på ett nytt möte den 27/9 

i Frankfurt (Notify Body möte för kaminer). 

/ Henrik Persson, RISE 
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Bilaga 2 – Utkast standard prEN 303-

5:2017 (endast innehållsförteckning och 

scope) 
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Bilaga 3 – Minnesanteckningar från 

möten i TC 295/WG5 och WG6 
Möte CEN TC 295/WG5 (kaminer), Frankfurt 2016-09-12 

Agenda: dokument N 204 

Deltagare: Holland, Tyskland, Norge, Sverige, Danmark, Italien, Österrike, Frankrike, England, 

Schwiez 

Inledning 

- Vi fick besked om att ordförande i TC 295, Robert Burke har blivit sjuk och kommer inte att 

kunna fortsätta med sitt standardiseringsabete. Hur detta ska hanteras framöver vet man inte 

för tillfället men det är mycket som står på spel och en ersättare måste tas fram.  

-Man tog upp problemet med att standardförslaget EN 16510-1 har fått en del kommentarer 

från CEN konsulten. Finland har också avlagit standarden. 

-Bereal projektet är i slutfasen och rapporter skrivs för round robin tester och fälttester. 

Metoden för vedkaminer bygger på 5 inlägg vid nominell effekt följt av 3 inlägg vid en låg 

effekt. Mätningen startas vid upptändning och pågår under hela eldningen. Man menar att 

mycket data finns som kan vara intressant för kommande projekt. Man menade också att 

industrin inte tyckte det var så stor skillnad på resultaten från typtester jämfört med Bereal 

metoden. Det kommer att bli en workshop för projektet på en konferens i Graz, Österrike i 

början på 2017. 

Nytt projekt för jmf av EN PME metoden med andra partikelmetoder 

-Ett ad-hoc möte i WG5 har varit för att se över hur EN PME metoden för partiklar kan 

implementeras i kaminstandarden. Det finns ett projektförslag (dokument N 205) från WG5 

gruppen för hur man ska gå vidare med denna metod för att mäta partiklar (EN PME).Följande 

punkter behöver bl.a beaktas i projektet: 

1. Tillverkning av den speciella partikelsonden 

2. Ett första utkast på metoden. 

3. Utvärdering av metoden. 

4. Upprättande av en databas. 

- Totalt ska 152 kaminer och pannor ingå i mätningarna. En jämförelse ska bl.a göras mot ESP 

(elektrostatfilter) och FFDT (utspädningstunnel). Från dessa mätningar ska man kunna föreslå 

gränsvärden för olika myndigheter. Testinstitut som är Notify Body ska utföra testerna. 

Projektet ska finansieras av EU kommissionen. Man kommer även fråga EC/EFTA om 
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medfinansiering.  27 september är nästa möte för NB. Där kommer frågan att ställas om man 

vill delta i dessa mätningar. SP har möjlighet att delta! 

- De deltagande labben ska utbildas för att använda EN PME sonden. 

- För varje test får NB labbet 1000 Euro. Testen skall göras i samband med den vanliga 

typtesten. 

-En workshop kommer att anordnas för detta speciella projekt. 

-Tillverkare vill bli informerade under testernas gång. Man menade att dessa resultat kan 

påverka utvecklingen av kaminer i framtiden. 

- Projektet kan påbörjas tidigast i januari på 2017. 

-Projektet pågår i 18 månader. Totala kostnader för projektet är 279,000 Euro (grovt räknat). 

Oekozentrum i Schweiz (Michael sattler) kommer att koordinera projektet.  

- Ett förslag var att oannonserade kontroller av testlabben under provningen skulle göras.  

-Ett nytt förslag kommer att skickas ut till WG5 för kommentarer.  

-På mötet 22-23 september för TC 57 (pannor) ska detta förslaget diskuteras. 

-Danmark har synpunkter på att partikelsonden inte är praktisk att använda i labbet. Sonden är 

2 meter lång vilket gör den svår att använda. En kortare sond vore mer rimlig, kanske 50 cm 

lång. Möjligen kommer olika längder av sonderna att göras beroende på vilken 

rökgastemperatur kaminen ger. 

Black Carbon presentation 

-BC är starkt ljusabsorberande, har en förångningstemp. På 4000 K, diameter 10-50 nm, 

olösligt i vatten, har en grafisk struktur 

-DTI forskar kring vilken eldstadslösning som kan minska utsläppen av BC.  

-Om EC innehållet är större än OC så innebär det en värmande effekt på klimatet. Är 

förhållandet det omvända får det en kylande effekt och om förhållandet är 1:1 så är det 

neutralt i fråga om klimatpåverkan. 

-Man kan använda en s.k baccarah pump som en enkel mätindikator på BC (en sådan pump har 

traditionellt använts för att mäta sottal på oljepannor). 

-De flesta kaminerna i testerna gav lägre BC än från dieselmotorer. 

-Primärluften bidrar till EC/OC förhållandet, mer primärluft ger högre förhållanden. 

-Lufttillsättning, baffelplacering och ytan är viktiga parametrar för BC. 

-Man förutser inga myndighetskrav för BC, OC eller EC inom den närmaste tiden. Men kanske 

efter 2024 då Ecodesgn direktivet skall revideras. 



3 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Avslutning 

- Norge bad om en uppdatering av vad som händer med standarden EN 16510-1. Frank Kienle 

menade att de väntar på svar från CEN konsulten. Dessutom måste man nu ersätta 

ordföranden i TC 295 som har slutat.  

-Mötetavslutades 
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Minnesanteckningar från möte med TC 295/WG6 2016-11-17 

(AFNOR, Paris) 

Närvarande: CEN konsulten, Tyskland, Norge,  Danmark, Holland, Frankrike, Italien, Finland, 

England, Sverige, Portugal 

Punkter enligt agenda (dokument N 209) 

1.Sen ankomst till mötet pga tågproblem från flygplatsen! 

2. Sen ankomst! 

3. Sen ankomst 

4. Sen ankomst 

5. a) CEN konsulten för TC 295 var inbjuden för att reda ut problemen med standarden EN 

16510 och varför processen har stannat upp med harmoniseringen av standarden.  Konsulten 

menade att det första standardiseringsgruppen måste göra är att revidera svaret på mandatet 

M 129 till Kommissionen.  Det finns en ny mall för detta ändamål som skall användas. Ett stort 

problem med standarden är att det ligger för mycket detaljer i EN 16510-1 som inte ska 

harmoniseras. Problemet blir då uppenbart eftersom de andra delarna som ska harmoniseras 

hänvisar till del 1. CEN konsulten gick igenom en reviderad utgåva på svaret till mandatet M 

129. Man kommer att utföra svaret på det viset att EN 16510-1 inte kommer att harmoniseras 

utan användas av delarna 2 som en referens. Del 1 innehåller det mesta av 

provningsmetoderna!  När CPr ersatte CPD förändrades också en del förutsättningar för att 

skriva harmoniserade standarder som påverkar standardiseringsarbetet.   

CEN konsultens kommentarer gicks igenom (dokument N 211): 

Många kommentarer var redaktionella och redovisas inte här. Bl.a diskuterades klasser och 

tröskelvärden. Kopplingen mellan de harmoniserade standarderna och del 1 måste vara tydlig, 

inte minst i annex ZA. Egenskapen ”Durability” har inte någon särskild metod i standarden. 

Detta måste påtalas i svaret till mandatet och förklaras varför ingen metod behövs för denna 

egenskap. Egenskapen dangerous substances diskuterades och att det idag inte finns några 

färdiga metoder att validera denna egenskap. Dock sa man att prEN 16516 är en ny standard 

som mäter inomhusemissioner.  Ytterligare så vill CEN konsulten veta vilka förändringar som 

finns i den nya standarden EN 16510 och de gamla EN 13240 etc. avseende klasser och 

tröskelvärden. 

I övrigt hade CEN konsulten 16 sidor med kommentarer så standardiseringsgruppen kommer 

att få en hel del arbete med dessa kommentarer! 

Det ifrågasattes varför inte CEN konsulten har varit med tidigare i processen att utveckla 

standarden utan kommer in i slutskedet och sätter ”käppar i hjulet” för 

standardiseringsgruppen. Man menade att de 5 år som lagts på detta arbete är nästan 

bortkastat! CEN konsulten menade att budgeten är alldeles för liten för att kunna vara med på 

mötena och att detta är en fråga för CEN och Kommissionen. 
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b) Mötet hann inte med denna punkten. 

c) Det diskuterades om vilket material omramningen till insatsernhara vid testerna skall vara 

tillverkade av. Man menade att man ska använda kalcium silikat enligt EN 14306 (Gips?) och en 

ekvation skall användas för att bestämma maxtemperaturer.   

 

Mötet avslutades 17.00! 

 

/Henrik Persson, SP 
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Minnesanteckningar från möte med TC 295 2016-11-18 

 (AFNOR, Paris) 

Närvarande: Sverige, Finland, Danmark, Norge, Österrike, England, Frankrike, Italien, Holland, 

Portugal, Belgien, Tyskland, Schweiz, Bulgarien 

Punkter enligt agenda (dokument N 560) 

1. Öppnade kl 10:00 Henrik Persson är utsedd som ”liason officer” för TC 57 (EN 303-5 

pannor). 

2. Presentationer 

3. Ordföranden för gruppen Robert Burke har avgått och man söker en ny ordförande för 

gruppen. Frank Kienle från HKI i tyskland tar över under tiden innan man hittar en ny 

ordförande. Agendan antogs. 

4. Rapporten godkändes.  

5. Henrik Persson är utsedd som ”liason officer” för TC 57 (EN 303-5 pannor). Man 

förklarade läget med standarden EN 16510 och hur kommentarerna från CEN 

konsulten skall hanteras. Dessutom har man Finlands säkerhetsfrågor och Norges 

partikelmetod att hantera innan standarden kan publiceras i OJ som harmoniserad 

standard. 

6. Som i punkt 5! 

7. Franci Ceclin har utsetts som CEN konsult.  

8. Svaret på mandatet M129 prioriteras nu och kommer att arbetas med framöver 

tillsammans med CEN konsulten. Man menar att man kanske ska protestera till 

Kommissionen att man inte har haft tillgång till en CEN konsult tidigare i arbetet med 

standarden. Nu har man förlorat både pengar och tid och man är mycket frustrerade i 

standardiseringsgruppen över detta faktum.  

9. Man frågade vilka länder som har röstat negativt på Ecodesign mandatet. Frankrike 

har tydligen röstat nej pga problemet med flera partikelmetoder.  

9.1 Eric Smit ordförande i WG5 har kontaktat Kommissionen för att söka pengar för ett 

projekt att utvärdera den ”nya” partikelmetoden som har utarbetats i ett EU projekt 

(EN PME). Det kommer att bli ett möte med Kommissionen angående detta ärende.  

Jag frågade hur man kommer att hantera Ecolabelling när den träder ikraft 2018 och 

att det då inte finns någon standard idag som harmoniserar med dessa regler. Man 

uppmanade alla medlemmar att fråga på nationell nivå om att ifrågasätta Ecodesign 

för bl.a att Ecodesignreglerna innehåller fyra olika partikelmetoder. Man kommer att 

utforma ett brev från TC 295 som kan vara till underlag för diskussionen med 

nationella myndigheter och som ska skickas till CEN/BT.  

9.2 Detta är en grupp som övervakar Ecodesign i stort. Man visste inte så mycket mer 

om denna grupp. Återigen uppmanade man medlemmarna att prata med sina 

respektive myndigheter om Ecodesign. 
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10. Arbetsgrupperna 1 och 2 har inte varit aktiva under lång tid. Grupp 3 har förlagt sitt 

arbete till grupp 6. Även grupp 4 är inaktiv. Grupp 5 arbetar framförallt med 

partikelmetoderna. Gruppen jobbar just nu med ett projekt att utvärdera den nya 

föreslagna partikelmetoden som projektet EN PME har utvecklat. Eric Smit 

presenterade projektet. Man tänker utvärdera metoden både på kaminer och pannor. 

Mer än 150 produkter skall då ingå i denna studie. Oekocentrum institut i Schweiz 

kommer att koordinera projektet. Projektet beräknas pågå i 18 månader med start 

2017. Mätningarna skall utföras av NB institut.  Grupp 9 har en standard för 

platsbyggda kakelugnar som beräknar verkningsgraden. Standarden innehåller inte 

några mätningar. Grupp 7 för tunga eldstäder har haft ett möte i år. Man har försökt få 

in ugnar med vattenmantling i standarden men inte lyckats med detta ännu pga 

säkerhetsproblem. Bastuugnarna arbetar man också för att harmonisera till CPr. Både 

bastuugnstandarden och standarden för tunga eldstäder kan bli utvecklade som egna 

standarder och inte hamna i EN 16510 gruppen. Grupp 6 har varit mycket aktiv senaste 

åren. Statusen för standarden EN 16510 har delvis diskuterats ovan. Man har nu 

kontakt med CEN konsulten som också gett många kommentarer på standarden. Dessa 

kommentarer kommer nu att arbetas med för att föra processen vidare för att 

harmonisera standarden. Svaret på mandatet M/129 måste också omarbetas. Norge 

och Finland har också lämnat in kommentarer på standarden som måste arbetas med. 

Norges begäran om A-avvikelse angående partikelmätningen kan inte genomföras 

enligt CEN därför att CPr inte tillåter några A-avvikelser.  Norge frågade om nu inte del 

1 av EN 16510 kommer att harmoniseras så kanske Norge ändå kan ha en avvikelse 

från metoden? Norges regler om hur partikelmätning skall utföras verkar kunna 

fortsätta även om standarden EN 16510 harmoniseras.  Finland har kommenterat och 

ställt krav på utökad säkerhetsprovning och att man ska ta hänsyn till de högsta 

rökgastemperaturerna och inte använda medelvärden som man nu gör i standarden. 

Ordföranden menade emellertid att temperaturen på utsidan av skorstenen inte följer 

maxtemperaturen på rökgastemperaturen på samma sätt. Man uppmanade alla att 

mäta rgt samtidigt med yttemperaturen på skorstenen för att få underlag till en 

diskussion med Finland. Möjligen kan Finlands komentarer gälla för bastuugnar.  Man 

är oense i standardiseringsgruppen om säkerhetsprovningen i standarden är relevant 

eller inte avseende om att den ger svar på de högsta rökgastemperaturerna som kan 

förekomma. Finland kommer att fortsätta arbetet med att undersöka vilka 

temperaturer som kan förekomma i kaminerna.  

 

Man informerade om att CPr inte tillåter information om CE märkningen eller DoP i 

standarden, så detta måste tas bort i standarden. Detta kan bli problem för tillverkarna 

som då inte riktigt vet hur märkningen på sina produkter ska se ut eller hur DoP skall 

utföras. En möjlighet är att utforma en s.k CEN/TR standard för denna märkning.  Man 

diskuterade om EN 16510-1 skall publiceras nu även om den inte är harmoniserad och 

kan användas som underlag till en CE märkning. Den kan då t.ex användas för frivilliga 

märkningssystem.  Man gick runt bordet med frågan om medlemsländerna önskar 

publicera EN 16510-1 som en icke harmoniserad standard. Jag svarade för Sverige JA 

på detta. Svaret runt bordet var 9 var för och 2 var emot publicering. Beslutet från TC 

295 var att publicera standarden EN 16510-1! Röstning om att publicera EN 16510-2-.. 
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delarna var att inte publicera dessa delar innan de kan harmoniseras.  Publiceringen av 

den generella delen kan gå ganska snabbt. Däremot kan de andra delarna dröja ganska 

lång tid innan de kan publiceras. 

11. Som ”liason officer” för TC 57 informerade jag om det pågående arbetet med 

pannstandarden EN 303-5. TC 166 skorstenar  är på gång med nya reviderade 

standarder. TC 295 behöver en liason officer för grupperna TC 228 och TC 335. Man 

skulle undersöka om det kan finnas några personer som är lämpliga. Inget sas om 

punkt 11.5 

12. Företaget Hetas tackar Frank Kienle för att han kunde ta sig an ordförandeskapet 

under dessa två dagarna. Man gick igenom besluten som tagits under dagen (hann 

tyvärr inte skriva ned dessa beslut men de kommer i minnesanteckningarna från detta 

mötet)  

13. Nästa möte för TC 295 bestämdes till 2017-11-17. 

14. Mötet avslutades  
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Minnesanteckningar från mötet med TC 295, London 2017-11-17 

Deltagare: Sverige, Norge, Finland, England, Portugal, Italien, Tyskland, Nederländerna, 

Frankrike,    Totalt 21 personer. 

Punkter nedan enligt dagordningen doc N 576 (bifogas): 

1. Ok 

2. Ok 

3. Ok, men man föreslog att man i framtiden även lägger till en liason för NB gruppen 

SG03/WG2 (Notify Body Group). 

4. Ok 

5. Man vill förlänga tidsgränsen med 9 månader för arbetet med standarderna EN 16510. 

6. Man ska revidera standarderna var fjärde år så 2019 är nästa revision. 

7. Diskussion under punkt 9.6 WG6 

8. Diskussion under punkt 9.6 WG6 

9. 9.1 inga kommentarer 

9.2 Inga kommentarer 

9.3 ingen information tillgänglig 

9.4 ingen kommentar 

9.5 Eric Smit (ordförande WG5) informerade om projektet med EN PME och den nya 

partikelmetoden som man vill utvärdera i ett större projekt i Europa. 150 pannor 

och kaminer har man som mål att mäta på. Projektet skall igång under början av 

2018. Man söker nu finansiering av projektet från Notify Body och från tillverkare 

som vill vara med i projektet. Kostnaden för varje deltagare görs i princip upp 

mellan tillverkaren och testinstitutet som utför testerna. Utvärderingen och 

förberedelser utförs av WG6 och WG5 samt av ett institut i Schweiz. 

9.6 Frank Kienle ordförande i WG6 informerade om läget för standarderna EN 16510.  

WG6 och CEN konsulten har haft ett antal möten för att anpassa standarden till 

CPR (byggproduktförordningen). Dessa möten har delvis givit positiva besked från 

CEN konsulten. Dock är situationen ”besvärlig” för standarderna då Kommissionen 

motsätter sig vissa delar av standarden för att harmonisera till CPR. Bl.a menar 

Kommissionen att det inte får finnas gränsvärden i en harmoniserad standarden. 

WG6 funderar på om man skall gå vidare med de harmoniserade delarna (prEN 

16510-2-1 etc.) om det innebär att man måste arbeta om standarderna. Kanske 

räcker det med del 1 (EN 16510-1) som redan finns publicerad dock ej 

harmoniserad. prEN 16510-2-6 för pelletskaminer kan möjligen bli publicerad men 

det finns några detaljer som måste rättas först (vet inte riktigt vilka!) bl.a skall den 

delen harmoniseras.                                                                                                                                

Norge var missnöjda med att det var lite/dålig information före detta TC mötet om 

de diskussioner som fördes och de dokument som hänvisades till. En ny struktur 

för arbetsgrupperna under TC 295 tyckte man behövs.                                                                                         

En rapportmall för typtesterna får inte finnas i harmoniserade standarder men 

man menar att man kan publicera en sådan i en CEN/TR.                                                                

Ett närmare samarbete mellan TC 166 (skorstenar) och TC 295 bör göras eftersom 

dessa två produkter påverkar varandra. Man diskuterade bl.a ett säkerhetsprov 
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man gör för pelletskaminer där kaminen täthetsprovas vid 50 Pa för ”room sealed 

operation”. Detta menade en delegat från mötet vara ett helt orimligt undertryck 

eftersom det i ett verkligt fall inte skulle gå att öppna dörrar i huset!                                                                                          

Ecodesign informerades om där energimärkningen startar 1 januari 2018.  Ett nytt 

dokument har publicerats från Kommissionen som är guidelines för rumsvärmare 

för fasta bränslen. Detta dokument ger mycket information om Ecodesign och 

energimärkningen. Man uppmanar alla att inkomma med kommentarer på detta 

dokument så att felaktigheter kan rättas till.                                                                                 

Man diskuterade också riskerna med fjärrstyrning av kaminer och framförallt 

pelletskaminer när man tänder en kamin utan att se vad som finns i närheten av 

kaminen. Dessa kontroller räknar man med kan öka eftersom Ecodesign ger 

bonuspoäng till de kaminer som kan fjärrstyras.                                                                                   

Angående den finska protesten mot standarderna och säkerhetsproven som man 

inte tycker är tillräckliga. Nya tester har gjorts och rapport från dessa tester 

kommer i början på nästa år.   

9.7 Titeln på gruppen borde ändras eftersom den även innehåller bastukaminer. Man 

har haft problem med att integrera vattenvärmning i de tunga eldstäderna i 

standarden. Detta kommer inte att ingå i standarden för tunga eldstäder i 

fortsättningen.  Man hoppas snart vara klart med utkastet på reviderad standard. 

Bastukaminstandarden har ett utkast och har granskats av CEN konsulten. En 

andra bedömning av standarden skall göras av CEN konsulten för att vara säker på 

att få med alla detaljer i CPR.  

9.8 Man kommer att öppna ett nytt NWI (New working Item) för att harmonisera 

standarden för pelletskaminer. 

9.9 Ingen ny information eftersom det inte har hänt så mycket med denna standard. 

 

10. En ny struktur har föreslagits för arbetsgrupperna under TC 295 (doc 583). Många av 

de befintliga grupperna har inte varit aktiva på flera år så ett behov av att förnya är 

uppenbart. Man tittade på den nya strukturen i dokument 583 och frågade om detta 

var ett upplägg som kunde godkännas. Det beslutades JA på att det var ett bra upplägg 

på ny struktur för arbetsgrupperna. Man sa också att det kommer bli ytterligare en ny 

ordförande för TC 295, kevin …. För WG1 föreslår man att Frankrike tar 

ordförandeposten, vilket beslutades av TC 295.  För WG2 föreslogs Italien till 

ordförandeposten, som beslutades av TC 295. För WG3 beslutades att Finland 

fortsätter som ordförande. WG4 fortsätter Österrike som ordförande. I WG5 fortsätter 

Nederländerna som ordförande. I WG6 fortsätter Tyskland som ordförande.          När 

det gäller samverkan med olika TC grupper så valdes (jag) Henrik Persson, RISE som 

”liason officer” för TC 57 (pannor). De andra gruppernas Liason officer skall bestämmas 

senare om man hittar några lämpliga personer. När det gäller gruppen för fasta 

bränslen TC 335 så har den gruppen gått över i en ISO grupp och därmed borde det 

finnas en liason med den nya gruppen, eventuellt kan Finland verka som samband 

mellan dessa grupper. Det föreslogs också att upphöra med standarden för 

”kökspannor” EN 12805 eftersom detta är en standard som väldigt sällan eller aldrig 

används.  

11.  
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11.1 Jag informerade om situationen för standarden EN 303-5 (pannor) och att den 

är skickad till CMC för godkännande och översättning för att i mars 2018 skickas ut 

på Public enquire (3 månader). 

11.2 Informerades om att en del nya reviderade standarder har utvecklats för 

skorstenar. 

11.3 Ingen information 

11.4 Ingen information 

11.5 Ingen information 

12       Beslut som tagits under mötet: 

1. Fråga CCMC om status för standarderna EN 16510 

2. Fråga CCMC om status för EN 16510-2-6 pelletskaminer. 

3. Ansöka om att utöka tiden för att jobba med standarderna 9 månader 

4. Att söka om NWI för EN 16510-2-7  

5. Att göra en CIB för EN 16510-2-5 (slow heat appliance) och bastukaminer 

6. Ny arbetsgruppsstruktur 

7. Göra en CIB för ny ordförande till TC 295 

8. Förslag på ordförande till den nya arbetsgrupperna. 

 

13    Nästa TC 295 möte bestämdes till 2018-11-08/09 i London. Ett ytterligare möte kommer 

dock att sättas upp efter att man träffat Kommissionen så att vi vet mer om hur vi ska 

arbeta vidare med standarderna. Datumet för det mötet bestämdes till 2018-04-23/24 i 

Frankfurt 

14      Mötet avslutades 

 

Vid pennan 

Henrik Persson, RISE 
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Bilaga 4 – Status för den reviderade 

standarden (2017-03-06, 2017-12-18) 
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Bilaga 5 – Utkast standard FprEN 

16510-1 (endast innehållsförteckning 

och scope) 

 

 



2 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

 

 

 



3 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

 

 

 

 



4 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

 

 



5 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

 

 

 



6 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

© RISE Research Institutes of Sweden 



 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public 

sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international 

level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all 

manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are 

instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE 

Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. 

 

I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett 

konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder 

alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för 

framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av 

svenska staten. 
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