
Utredning om uppvärmning och småskalig vedeldning, 
Bilaga 4 

Namn och kontaktuppgifter till den som gjort utredningen 

Namn 

Gatuadress 

Postnummer och postanstalt 

Telefon 

E-post

Vi har bott i fastigheten i ______ år. 

Huvudsakligt 
uppvärmningssätt (kryssa i) Eldstäder (kryssa i) Idrift-

tagningsår 

Vattenburen 
centralvärme 

Värme-
panna 

Dubbelpanna 

Bränsle 

Olja Överförbränningspanna 

Ved Underförbränningspanna 

Olja + 
ved 

Omvänd 
förbränningspanna 

Pellets 

Spis 

Ackumulerande spis 

Flis Öppen spis 
Annat,vad Annat, vad 

Bakugn 

Eluppvärmning Vedspis 

Värmepump Vedeldad bastuugn 

Fjärrvärme Vedeldad badtunna 

Annat, vad Annat, vad 

Om ni använder ved som bränsle, hurudan ved eldar ni? Är brännveden ren och torr? 
____________________________________________________________________ 



Sotning senast utförd, anges separat för varje eldstad_________________________ 

Underhåll av pannan___________________________________________________ 

Har värmesystemet en varmvattenberedare? ☐ Ja, volym _______m3   ☐ Nej 

Hur mycket av uppvärmningen per vecka görs med fast träbaserat bränsle (till exempel småved, pellets, 
flis)? _____-_____ timmar 

Hur mycket träbaserat bränsle använder ni per år? _____________ 

Hur mycket annat fast bränsle använder ni per år? Vilket bränsle? 
____________________________________________________________________ 

Bränner ni avfall (till exempel skräp, trädgårdsavfall, behandlat trä)?      ☐ Ja     ☐ Nej 

Om ja, vad och när? ___________________________________________________ 

Har ni under den senaste tiden ändrat uppvärmningssätt för er fastighet?    ☐ Ja     ☐ Nej                        
Om ja, när och hur?____________________________________________________ 

 

Frågor om eventuella rökolägenheter: Ja Nej 

Har du eller någon annan som bor i samma hushåll orsakats 
rökolägenhet på grund av småskalig vedeldning under det senaste 
halvåret? 

  

Anser ni att rökolägenheterna har förvärrats på sistone?    

Anser ni att rök som sprids från fastigheterna i området utgör en 
olägenhet för er egen hälsa eller hälsan hos en person som bor i 
samma hushåll? 

  

Anser ni att rök som sprids från fastigheterna i området utgör en 
olägenhet för er egen boendetrivsel eller boendetrivseln för en 
person som bor i samma hushåll? 

  

Beskriv olägenheterna som röken orsakar 
____________________________________________________________________ 

Anser ni att uppvärmningen av er egen fastighet orsakar en betydande rökolägenhet för omgivningen?     
☐ Ja     ☐ Nej 
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