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Uppdrag att komplettera utredningen om konsekvenser av
Boverkets föreskrifter som gäller begagnade rumsvärmare
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till dn
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Bou:rkets

tidigare

(Konsck

, ensutredning

infordcs,
ytterligare

urslappsminskning.
i form

kommunerna

fiir rumsvarmare

BBR 25), sorn gjordes

visar bl.a. att de skärpta

allt privatpersoner
utrustning.

konsekvensutredning

kravnivacrna
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i sarnband

i byggreglcrna
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I ':n utvecklad
kraven
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1'a hegagnade

vedspisar,

arr fa fiif konsekvenser
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