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Remiss för uppdaterade biogasanvisningar - BGA 2017
Boverket tackar för möjligheten att kommentera remissutgåvan till Energigas
Sveriges Anvisningar för biogasanläggningar. BGA 2017.
Boverket anser att det är positivt att Energigas Sverige arbetar med att ta fram
anvisningar som kan underlätta utnyttjandet av den förnybara energikällan biogas.
Boverket har följande kommentarer till förslaget till uppdaterade biogasanvisningar i den ordning de kommer i förslaget. Granskningen har koncentrerats till
hänvisningar till Boverkets föreskrifter och beskrivning av begreppet Allmänt
råd. I övrigt kommenteras några enskilda avsnitt.

Tabe1l4.1 och Tabe1l4.2
Biogasens komponenter namnges på olika sätt i de två tabellerna, till exempel
metan respektive CH4. Komponenterna bör anges på samma sätt. Enheten för
svavelföreningar anges i de enskilda cellerna i tabell 4.1 till skillnad från komponenterna metan, koldioxid osv. I tabell 2 är fotnoten till undre värmevärde
felaktig. Det bör vara fotnot 3 eller 4.
Avsnitt 4.2.5 Wobbeindex
Första meningen föreslås bli ersatt med följande text: Wobbeindex kan beskrivas som ett nyckeltalför att kunna jamfåra energigaser med olika sammansåttning. Det är ett mått på gaskvaliteten och kan anvåndasfår att bedöma energigasers inbördes utbytbarhet.
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Avsnitt 5 5.1 Lagstiftning
I fjärde stycket beskrivs Allmänt råd. Boverket föreslår följande text som beskrivning av begreppet Allmänt råd: E/t allmänt råd år inte bindande. Del år
en rekommendation
som anger hur du kall cllcr hör göra/ö,. att uppfvlla kraven i en lag, .förordning eller myndighetsforeskrifi. Texten är hämtad från Boverkets webbplats.
I detta ärende har enhetschefRobert
Johannesson beslutat. Tekn. dr Mikael
Näslund har varit föredragande, I den slutliga handläggningen
har jurist Anders
O Larsson deltagit.
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