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Hvordan påvirker 
vedfyring klima og 
miljø?

Foto: Pixabay

• Vedfyring har utslipp av:
• Svevestøv (PM10 og PM2,5)

• Dioksiner

• Karbonmonoksid (CO)

• Tungmetaller

• Polysykliske hydrokarboner (PAHer)

• nmVOC

• CH4

• Nox

• CO2

• Disse komponentene har effekt på helse, økosystemer og klima



• Vedfyring viktig bidrag til 
konsentrasjoner av fint 
svevestøv (PM2,5) i 
norske kommuner

• Svevestøv er små, 
luftbårne partikler som 
vi kan puste inn

Kilde: Istockphoto, 
bildearkivet.  

Vedfyring og 
luftforurensning

Kilde: https://luftkvalitet.miljostatus.no/artikkel/170.
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https://luftkvalitet.miljostatus.no/artikkel/170


Helseeffekter

Håndbok for uteluft - luftkvalitetskriterier - FHI

• Eksponering for fint svevestøv er 

knyttet til en rekke helseeffekter

• Luftforurensning er eneste 

miljøfaktor på topp 10 lista over 

risikofaktorer og årsaker til sykdom 

og for tidlig død i Norge

• EEA har beregnet at ca. 1200 

mennesker døde for tidlig i Norge i 

2019 pga. eksponering for fint 

svevestøv

https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/


Regelverk

• Luftforurensning er regulert i forurensningsforskriften 
kapittel 7
• Minimumskrav til uteluft gjennom grenseverdier for bla. svevestøv 

• Kommunen er forurensningsmyndighet og kan regulere vedfyring som 

utslippskilde

• Krav til utslipp fra vedovner
• TEK17

• Økodesignforordning 2015/1185/EU (Økodesignforskriften)



Forslag til nye grenseverdier fra 2022

PM2,5 årsmiddel: 15 µg/m3 → 10 µg/m3

PM10 årsmiddel: 25 µg/m3 → 20 µg/m3

PM10 antall døgnoverskrideler: 30 → 25

• Nye grenseverdier kan føre til at kommunene må innføre flere 
tiltak mot vedfyring

• Forslaget har vært på høring, og alle som ga høringsinnspill var 
positive til strengere grenseverdier



Regelverk for utslipp fra vedovner

• Byggteknisk forskrift (TEK17)
• Utslippskrav til PM-utslipp

• Økodesignforordningen for 
varmeovner fyrt med fast 
brensel (2015/1185)
• Utslippskrav fra 2022 også til Nox, 

OGC og CO

Utslippskrav til partikler

TEK17
§ 9-10

2015/1185
/EU

Svane-
merket

10 g/kg 5 g/kg

40 mg/m3

2 g/kg



Bidrag fra vedfyring til luftforurensning

Figur: Beregningsresultater som viser utbredelse av PM2,5-forurensning (årsmiddel i µg/m3) i 
Oslo og Bærum for 2019. Områder med nivåer over foreslått grenseverdi for PM2,5 fra 2022 er 
rosa og oransje. Beregningene er utført av COWI med modellen TAPM. Hentet fra 
Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Oslo 2022-2025.

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13411371-1625213658/Tjenester%20og%20tilbud/Gate%2C%20transport%20og%20parkering/Luftkvalitet%20i%20Oslo/Tiltaksutredning%20for%20bedre%20luftkvalitet%20i%20Oslo%20og%20B%C3%A6rum%202020-2025.pdf


Kildebidrag til ulike PM2,5-konsentrasjoner i Skien og Bergen 2019. Kilde: Meteorologisk institutt



Vedfyring og klima

UN: Graphics | United Nations

• CO2 fra biomasse regnes ikke 
med i det nasjonale 
utslippsregnskapet, antatt 
klimanøytralt

• Vedfyring gir også utslipp av 
blant annet metan (CH4) og 
sotpartikler (BC) som har en 
oppvarmende effekt

https://www.un.org/en/climatechange/graphics


Kortlevde klimadrivere (SLCF)

• «Luftforurensning med 
klimaeffekt»

• Gasser og partikler

• Oppholder seg under 20 år i 
atmosfæren

• Oppvarmende eller avkjølende

• Negativ effekt på klima / helse 
/ matproduksjon



Metan

Historiske metanutslipp 1990-2019 i Norge. 
Kilde: SSB/Miljødirektoratet

• Det er metanutslippene som 
bidrar mest til klimaeffekten 
fra vedfyring

• Kortlevd klimagass: Virker ca. 
12 år i atmosfæren

• Metan har 28 ganger større 
klimaeffekt enn CO2



Hva kan gjøres?



Overgang til rentbrennende ovner eller 
annen energibærer

Utslippsfaktorer

CH4 PM2,5

g/kg  ved g/kg ved

Eldre ovner (-
97) 16,1 20,9

Nyere ovner 
(98-) 3,9 7,9

Svanemerkete 
vedovner 0,3 2,5



Utredning av nye 
grenseverdier for 
svevestøv

Grenseverdier for svevestøv. Forslag til reviderte grenseverdier for 
PM2,5 og PM10. Rapport M-1669/2020 

• Redusert vedfyring som tiltak for å 

redusere PM2,5-nivåer

• Forsert utfasing av eldre vedovner til 

«beste» vedovner eller 

varmepumpe/elvarme

• Samfunnsøkonomisk lønnsomt – mange 

personer får redusert sin eksponering 

for fint svevestøv
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https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1669/m1669.pdf


• Tiltaket kombinerer «Forsert overgang 

fra vedfyring til elvarme eller 

varmepumpe» og «Utskifting til beste 

vedovner i stede for nyeste vedovner» 

• Ca. 0,5 mill. tonn CO2ekv redusert i 

2021-2030 pga. metanreduksjoner

• På kort sikt er klimaeffekten 13 ganger 

større

• Samfunnsøkonomisk lønnsomt 

Klimakur 2030: 
Redusert vedfyring som klimatiltak



Tiltak for å redusere utslipp fra 
eksisterende fyringsanlegg

• Bedre fyringsanlegg
• Nytt pipeløp 

• Rehabilitering av skorsteiner og pipeløp

• Bedre drift og vedlikehold
• Bedre fyringsteknikk og opplæring i fyringsteknikk

• Feiing av pipe 

• Rengjøring og vedlikehold av ovn





Hvordan utløse tiltakene? 1/2

• Utvide feiertjenesten:

• veilede om fyringsmetoder, miljø, forurensning og utslipp

• intensivere tilsynsaktivitet i urbane områder der mange er 

eksponert

• Kommunen kan senke saksbehandlingsgebyr for å søke 

om piperehabilitering 

• Forbud mot fyring i eldre vedovner med hjemmel i 

forurensningsforskriften og forurensningsloven (Bergen 

kommune)



Hvordan utløse 
tiltakene?  2/2

Kilde: Luftforurensing i Kristiansand

• Tilskudd/pant til å bytte ut 
eldre vedovner

• Informasjon om riktig 
fyringsteknikk og utslipp fra 
vedfyring til befolkningen

https://artikkel.kristiansand.kommune.no/luftforurensing


Riktig fyring er bra 
både for klima, luft 
og 
brannforebygging

Slik fyrer du riktig (rogbr.no)

Slik fyrer du riktig på 1-2-3 - naturvernforbundet.no

https://www.rogbr.no/brannforebyggende-avdeling/boligtilsyn-og-feiing/slik-fyrer-du-riktig
https://naturvernforbundet.no/strom-og-varme/slik-fyrer-du-riktig-pa-1-2-3-article33812-3652.html


Varslingstjeneste 
for luftkvalitet

www.luftkvalitet.miljodirektoratet.no

• Verktøy som 
gjøre det mulig 
å sjekk 
luftkvaliteten 
der du bor

• Oversikt over 
beregnet 
luftkvalitet og 
målinger

http://www.luftkvalitet.miljodirektoratet.no/


Oppsummering

• Utslipp fra vedfyring påvirker luftkvalitet i Norge og globalt klima 
(særlig på kort sikt)

• Eksponering for fint svevestøv påvirker helsa til befolkningen

• Flere tiltak tilgjengelig – det beste er bytte til 
oppvarmingsalternativer uten utslipp, men finnes også flere tiltak 
for å redusere utslipp fra vedfyringen

• Å ta i bruk feiervesenet kan sette i verk en rekke tiltak som bidrar 
til raske utslippsreduksjoner



Notater/ekstra



SINTEF , 2017. Variables Affecting Emission Measurements from 

Domestic Wood Combustion - SINTEF

Utslipp fra en vedovn

• Mange faktorer påvirker utslippene 
fra vedfyring, bl.a.
• Ved

• Ovn

• Oppbygning av bål

• Trekkforhold

• Operatøren

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1390807/


Grenseverdier for svevestøv

PM2,5 årsmiddel: 15 µg/m3 

PM10 årsmiddel: 25 µg/m3

PM10 antall døgnoverskrideler: 30 µg/m3



0



Klimakur kap.10.2

• Vedfyring gir utslipp av CO2, men siden utslippene kommer fra 
ved – som er biologisk materiale – regnes de som nøytrale i 
klimagassregnskapet. Derimot regnes metan- og 
lystgassutslippene fra vedfyring med som klimagassutslipp fra 
oppvarming. Disse sto i 2018 for henholdsvis ca. 25 og 1,2 
prosent av klimagassutslippene fra Oppvarming av bygg.

• Tiltaksark O03: I 2018 var utslippet i "Oppvarming i 
husholdninger" 0,41 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Tilnærmet 
alle metanutslippene fra sektoren skyldes vedfyring. I tillegg 
medfører vedfyring utslipp av blant annet lystgass, partikler og 
flyktige organiske forbindelser (nmVOC)       


