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Regeringen beslutade i vintras att starta en utred-
ning om Skatt på tungmetaller och andra hälso- och 
miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsme-
delsskatten (Fi 2016:04). Utredningen ska analysera 
behovet av beskattning för att minska spridningen av 
hälso- och miljöfarliga ämnen i syfte att nå miljömå-
len. Utredningen ska vara klar i slutet av innevarande 
år. Direktiven till utredningen kan laddas ner på knap-
pen nedan. 

Svenska Träskyddsföreningen har inbjudits att ingå i en 
referensgrupp vilken även består av Skogsindustrierna, 
Skogsägarna, LRF, Innovations- och Kemiindustrierna 
IKEM, Svenskt Växtskydd med flera. Träskyddsföreningen 
har också en egen arbetsgrupp med representanter från 
industrin och medelstillverkarna för att kunna ge så bra 
remissvar som möjligt.
 
Hittills har det hållits tre möten med utredningens refe-
rensgrupp. Man har ännu inte presenterat något förslag 
till eventuell skatt – det har utlovats att vi ska få ett 
konkret förslag i slutet av augusti. Föreningens första 
remissvar och vårt senare frågesvar kan laddas ner från 
knapparna nedan.  

 Skatt på trä-
skyddsmedel?

Svar 1
skatteutredningen

Svar 2
skatteutredningen

Skattedirektivet  
kan laddas ner här

Klicka och läs mer:

Klicka och läs mer:

För årets marknadskampanj beslutade Informationsut-
skottet att satsa på ett rejält inspirationsmagasin med 
intressanta artiklar, tips, råd, information och snygga 
bilder där impregnerat NTR virke är en del av spän-
nande utomhusmiljöer. 

Magasinet har nu spridits gratis i 
stor mängd till över 700 bygghand-
lare runt om i landet. Vi hoppas 
att medlemsföretag, hemmafixare, 
amatör- och proffsbyggare ska 
uppskatta innehållet och att det 
kan stimulera till ännu fler och 
större utomhusbyggen. 
 

I samband med utskicket av inspi-
rationsmagasinet så skickade vi med 
några informationsskyltar om NTR 
klasserna, dessa kan laddas ned här! 

Både magasinet och skylten kan ock-
så beställas kostnadsfritt från Effect 
Reklambyrå, info@effectreklam.se

ByggaUte.nu

Bläddra 
i magasinet 
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Färgkod: Blå
Trä i havsvatten  
eller i mark och 
sötvatten där särskilt 
stora krav ställs på 
beständighet och 
hållfasthet.

Färgkod: Vit
Trä i varaktig  
kontakt med mark 
och sötvatten eller 
i konstruktioner 
som är svåra att 
byta ut.

Färgkod: Gul
Trä ovan mark 
som är utsatt för 
väder och vind, t ex 
vanligt trallvirke.

Färgkod: Röd
Används till färdig- 
bearbetade snickeri-
detaljer ovan mark, 
t ex fönster och 
ytterdörrar som ska 
målas.

Färgkod: Orange
Endast för panel 
för utomhusbruk, 
vindskivor, vattbrädor, 
tegelläkt och spikläkt 
av gran. 

M

Rätt NTR-impregnerat trä på rätt plats

NTR-impregnerat trä

Svenska Träskyddsföreningen har som ändamål att upplysa om 
och förorda svenskt närproducerat och kvalitetsimpregnerat virke.

Träskyddsklass 
NTR-M

Träskyddsklass 
NTR-A

Träskyddsklass 
NTR-AB

Träskyddsklass 
NTR-B

Träskyddsklass 
NTR-Gran
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http://www.effectonline.se/SvTF/Svar1skatteutredningen.pdf
http://www.effectonline.se/SvTF/Svar2skatteutredningen.pdf
http://www.effectonline.se/SvTF/skattedirektivet.pdf
http://www.effectonline.se/SVTF/Huset_affisch_A3_2017_web.pdf
http://np.netpublicator.com/netpublication/n83604214/2
http://www.effectonline.se/SVTF/Huset_affisch_A3_2017_web.pdf


TräskyddsAktuellt

www.traskydd.com

NTRs Föreningsmöte

Nordiska Träskyddsrådets ordinarie föreningsmöte hölls i Bergen den 1 juni.

Sedvanliga årsmötesfrågor behandlades och medlemsav-
giften, vilken varit sänkt under de senaste åren, ökades 
till 1 700 KSEK vilket delas av de fyra medlemsorganisa-
tionerna – de nationella föreningarna i Danmark, Finland, 
Norge och Sverige, med hänsyn till produktionsvolymerna. 
Det uppdrogs åt generalsekreteraren Mikael Westin att 
inför nästa år även föreslå en justering av både godkän-

nandeavgifterna för träskyddsmedlen och för deltagarav-
gifterna för de utomnordiska producenter som är del i NTR 
systemet. Till nya styrelseledamöter från Danmark valdes 
Martin L. Petersen, Froeslev Trae A/S, och Henrik M. Skou, 
Thorlund Skou A/S. Till ny suppleant från Finland valdes 
Joni Nousiainen, Iivari Mononen Oy. Atle Nilsen, Moelven 
Soknabruket A/S, omvaldes som ordförande. 

2017 års Temadagar om Träskydd, vilka sedvanligt 
arrangeras av SP, numera RISE, och Svenska Trä-
skyddsföreningen kommer att hållas i Stockholm 
den 9 – 10 november på Konstakademien alldeles 
i centrum av staden. Planeringen för programmet är 
just i full gång och vi kan redan avslöja att studie-
besök planeras i Riksdagshuset och i Sveriges största 
trähus dvs Kungl. Slottet. På torsdagskvällen bjuds 
på middag och show på Wallmans Salonger. Program 
och anmälningsmöjlighet kommer att presenteras ef-
ter sommaren.

Temadagar 2017
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Föreningsstämman
2017 års ordinarie föreningsstämma hölls ombord på SS Marieholm i Göteborg.

Vi hade 18 deltagare, vilka godkände årsredovisningarna 
och valde Daniel Thunebro, Martinsons Såg AB, till ny 
styrelseledamot och Jonas Johansson, SCA Timber, till 
ny suppleant. I samband med mötet höll vår industri-
doktorand Magnus Larsson och hans handledare Andreas 

Falk, KTH, en presentation om verksamheten vid KTHs 
Laboratoriet för ingenjörsdesignade trä- och biobase-
rade byggnadsmaterial och för framstegen i doktorand-
projektet. Vid middagen så hade vi också nöjet att få 
träffa vår tidigare kollega Ingvar ”Torparn” Johansson.

I mitten av juni samlades representanter för de 
kontrollorgan som sköter tredjepartskontrollen för 
NTR, dvs Dansk Impregneringskontroll, Finotrol, In-
specta,  Norsk Impregneringskontroll och RISE. Vid 
seminariet, som hölls hos Dansk Teknologisk Institut 
i Taastrup, så diskuterades flera detaljfrågor kring hur 
kontrollen sker i de olika länderna. NTRs styrelse har 

krävt mer harmoniserad kontrollverksamhet, vilket nu 
alltmer uppnås. För att ytterligare förenkla och effek-
tivisera kontrollen så har en nordisk databas skapats. 
I och med säsongen 2018 så kommer alla kontroller 
ske enligt samma digitala rutiner. Detta kommer ock-
så att ge NTR en bättre överblick och samlad statistik 
över produktionen av NTR kontrollerat trä.

NTR kontrollen

www.traskydd.com
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Möten med politiker
Under vinterhalvåret så har vi hunnit med att 
träffa flera politiker. Vi ordnade ett besök på im-
pregneringsanläggningen i Åstorp för miljöpar-
tisten Rasmus Ling, och träffade centerpartisten 
Ola Johansson i Riksdagshuset.

Ett möte med Jonas Nygren, tidigare kommunal-
råd i Sundbyberg – med stort fokus på modernt 
träbyggande – och numera förbundschef på Hy-
resgästföreningen, har lett till både en gemensam 
tidningsartikel (LÄS HÄR!) och samarbete kring 
ett träbyggnadsseminarium under Almedalsveckan. 
Professor Magnus Wålinder, KTH, som är medförfat-
tare till artikeln och deltagare i Almedalssemina-
riet, inbjöd Träskyddsföreningens styrelseledamot 
Leif Berglund, Octowood, att hålla ett föredrag om 
Marknadsaspekter för NTR-impregnerat trä vid ett 
seminarium på KTH om Biobaserade byggnadsmate-
rial – den nya träåldern. Där deltog också nämnde 
Ola Johansson och Miljöpartiets bostadspolitiske 
talesperson Emma Hult. I slutet av maj så träffade 
vi kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda Henrik 
Tvarnö och flera chefspersoner i kommunen.
 
Vid alla dessa tillfällen presenterar vi NTR systemet, 
reglerna kring godkännande av träskyddsmedel, mil-
jöfakta och en hel del inspiration. Vi talar vidare om 
modernt träbyggande och den ökande trenden för 
flerfamiljsbostäder i trä, och till detta så föresprå-
kar vi förstås att man använder svenskt impregnerat 
NTR virke som en del i träbaserade helhetslösningar 
i modern stads- och utomhusmiljö.   

Centerpartisten 
Ola Johansson

Politikermötet i Vetlanda

Henrik Tvarnö 
kommunstyrelsens 
ordförande i Vetlanda

Miljöpartisten 
Rasmus Ling

Du har väl inte missat ByggaUte.nu:s You Tube-kanal?

Fler än 325.000 visningar
Titta på det senaste klippet om trädgårdsinspiration!

http://www.effectonline.se/SVTF/WalinderMFL.pdf
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Träimpregneringsindustrin i Sverige,  
produktionsåret 2016

2016 (m3) 2015 (m3) Förändring 2015-2016 (%)*

Totalproduktion inklusive export 1 509 725 1 560 373 -3,2%

Producerande enheter (st) 59 60 -1,7%

Sliprar 397 20 855 -98,1%
Stolpar 2 370 29 937 -92,1%
Sågat och hyvlat virke 1 426 805 1 449 997 -1,6%
Stängselstolpar 46 318 41 257 12,3%
Fönster-/dörrsnickerier 8 855 16 439 -46,1%
Övrigt 24 980 1 888 1223,1%

Vattenlösliga 1 500 720 1 496 897 0,3%
Oljelösliga 9 005 16 439 -45,2%
Kreosot 0 47 037 -100,0%

Furu 1 066 273 1 125 747 -5,3%
Gran 443 452 434 626 2,0%

Total export 745 359 756 640 -1,5%
Sliprar 0 112 -100,0%
Stolpar 750 13 898 -94,6%
Sågat och hyvlat virke 707 661 721 561 -1,9%
Stängselstolpar 20 707 19 126 8,3%
Fönster-/dörrsnickerier 1 121 1 173 -4,4%
Övrigt 15 120 770 1863,6%

Vattenlösliga 744 238 737 048 1,0%
Oljelösliga 1 121 1 173 -4,4%
Kreosot 0 18 419 -100,0%

Furu 315 694 327 281 -3,5%
Gran 429 665 429 359 0,1%

www.traskydd.com

Trevlig  sommmar

*Procentsatsen är framräknad från ej avrundade siffervärden. 

Reservation för eventuella justeringar. 

I samband med de nya rutinerna för insamlandet av statistiken anger vi inte 
längre siffror för kreosot eftersom det berör endast ett producerande företag.

Dela dina 
utomhusprojekt!

#byggaute


