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EUs Industriutsläppsdirektiv kommer att vara en allvarlig 
och angelägen fråga för träskyddsbranschen under en lång 
tid framöver. EU har beslutat att man ska införa så kallade 
Bästa Tillgängliga Tekniker, Best Available Techniques – 
BATs, för vår bransch. Detta arbete innebär att man startar 
med en omfattande genomgång av tillståndet i branschen 
i vad avser anläggningarnas utrustning, processtekniken, 
leveranser och lagring av träskyddsmedel och de impreg-
nerade varorna, energiåtgång, emissioner och avfall samt 
ledningssystemen. Därefter ska miljömyndigheterna i de 
olika länderna, EUs funktionärer, intresseorganisationer 
och industrin förhandla fram ståndpunkter i vad BATs i 
träskyddsbranschen bör vara. 

Efter en övergångstid kommer därefter dessa BATs bli 
tvingande krav för industrin. Och i ytterligare en framtid så 
kan dessa BATs bli uppgraderade och striktare, med därav 
följande hårdare miljökrav för industrin. 

De nordiska ländernas myndigheter samarbetar genom Nor-
diska Ministerrådet och de har utsett en arbetsgrupp med 
tjänstemän som med hjälp av en extern konsult, Jaakko Pö-
yry Oy i Finland, ska sammanställa nordiska synpunkter som 
förberedelse för kommande förhandlingar med de andra EU 
länderna. Ett möte med den nordiska s k BAT-gruppen ska 
hållas i slutet av januari 2014. Träskyddsföreningens VD 
och två industrirepresentanter är inbjudna att delta. 

Bygghandlarkedjan Interpa-
res, IP, höll under hösten fem 
Miljödagar i Stockholm, Södra 
Sandby, Ulricehamn, Umeå och 
Växjö. Träskyddsföreningens VD 
Mikael Westin var inbjuden för 
att informera om träskyddsbran-
schen, NTR-systemet och våra 
miljöfördelar. Totalt deltog över 
120 personer, anställda inom IP’s  
anslutna bygghandelsföretag.

 

Vår satsning på konsumentinriktade sajten www.byggaute.
nu visade sig vara helt rätt! De fyra första månaderna hade 
vi över 20.000 unika besökare! Vi fick in 40 projekt från 
läsare och valde ut två vinnande trädgårdsbyggen i vår 
tävling. Dessa kommer att fotograferas under våren och 
bilderna ska sedan användas i marknadskampanjen. Under 
vinterhalvåret så ligger aktiviteterna på sajten slumrande, 
men startar på nytt i början av säsongen 2014.

I senaste numret av magasinet Gårdar 
& Torp listas vår app Lätt Mätt – med 
information om NTRs kvalitetssystem, 
tips och råd, inspiration och den po-
pulära materialkalkylatorn – som en 
av tolv bra appar som kan vara bra 
att ha om man t ex rustar ett gam-
malt hus och vill göra livet enklare! 
Vår app listas tillsammans med bl a 
Plantagens app Min trädgård, Alcros 
Målarapp och LRFs app Köpa Gård.

Byggaute.nu & Lätt MättIndustriutsläpps-
direktivet

Interpares miljödagar 

Miljöchef Ebba Örwall
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Skatt på kreosot?

Regionala seminarier

W E I 

I början av september i år så gick Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet ut i ett gemensamt uttalande, det första i sitt 
slag, och föreslog att kreosot borde beskattas – d v s att det 
undantag från bekämpningsmedelsskatt som alla träskydds-
medel fick i början av 1980-talet, skulle upphävas för kreo-
sot. På detta sätt vill man få in 120 miljoner kr till statskas-
san samt påskynda avvecklingen av kreosot och stimulera 
utvecklingen av nya träskyddsmetoder eller nya material.

Träskyddsföreningen hjälper vårt medlemsföretag Rundvirke 
Poles AB i dess ansträngningar att förklara att förslaget 
både skulle få helt motsatt effekt än den önskade – svensk 
produktion av slipers och kraftledningsstolpar skulle upp-
höra och ersättas av import med ökad miljöbelastning som 
följd – och att förslaget motverkar syftet med den euro-

peiska kemikalielagstiftningen REACH och Biociddirektivet. 
Många andra skäl, t ex beredskap för stormfällningar, gör 
också förslaget ohållbart. Tillsammans med en professionell 
lobbyist, som engagerats av Rundvirke, har möten hållits 
med flera ledande personer inom S och Mp. Bearbetning 
sker också av lokala politiker. I förlängningen kan denna 
fråga lätt sprida sig till andra träskyddsmedel, och därför är 
branschens tydliga agerande mycket viktigt.   

I slutet av oktober ordnade Träskyddsföreningen ett infor-
mationsseminarium för kraft- och telebolagen samt Tra-
fikverket om prövningen av kreosot inom Biociddirektivet. 
Ordföranden i den europeiska industriarbetsgruppen Willie 
Clason och Kemikalieinspektionens Henrik Appelgren höll 
föredrag för de 25 personer som deltog.    

Träskyddsföreningen anordnar regionala seminarier för med-
lemsföretagen under januari 2014; i Växjö 21/1, Örebro 
23/1, Gävle 28/1 och Piteå 29/1. Vi har engagerat Ingvar 
”Torparn” Johansson att vara med oss, och berätta om sina 
erfarenheter av kvalitetsarbete inom träskyddsbranschen 
de senaste 30 åren. Vi kommer också få en genomgång av 
Christer Green från Branschrådet Vilma som mycket konkret 
ska beskriva hur träskyddsföretagen ska gå tillväga för att 
införa VilmaBas i sina affärssystem. Seminarierna är också 
självklart avsedda att ge diskussion om, och inspiration till, 
aktiviteterna i Föreningen. Seminarierna är gratis, maila din 
anmälan till ullabritt@traskydd.com. 

Vår europeiska branschorganisation, W E I, höll sin årskon-
gress i Newport, Wales i början av september. Svenska Trä-
skyddsföreningen representerades av vår ordförande Ulrik 
Lindgren och vice ordförande Tommy Karlsson samt VD Mikael  

Westin. Ulla Britt Kronberg anlitades av arrangörerna för ar-
bete med förberedelserna och de praktiska arrangemangen 
på plats.

Vid kongressen så gavs presentationer om läget i Storbri-
tannien rörande sågverks- och impregneringsindustrin, om 
framgången för träbyggandet, samt om marknadsföring av 
trädäck och fasader. Vidare diskuterades hur träskyddsin-
dustrin ska kunna påverka arbetet med BATs (se ovan) för 
impregneringsindustrin.

Till ny ordförande i W E I valdes Willie Clason, VD i Burt 
Boulton & Haywood Ltd där också ett studiebesök gjordes. 
Träskyddsföreningens VD Mikael Westin utsågs till ordföran-
de i arbetsgruppen för marknadsföring, W E I  WG Marketing.   

Willie Clason, Burt Boulton & Haywood Ltd
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Temadagar i Hindås
De traditionella Temadagarna om Träskydd hölls i Hindås 
utanför Göteborg i november. Drygt 60 personer deltog, va-
rav hälften från producerande medlemsföretag. Flera intres-
santa föredrag fick avnjutas, bl a av Martin Erlandsson från 
IVL Svenska Miljöinstitutet som berättade om sin senaste 
livscykelanalys vilken ger positiva besked om NTR klassat 
virke, och en genomgång av marknaden för sågade trävaror 
av Mikael Eliasson, Svenskt Trä. Det hölls också en panelde-
batt med deltagare från bygghandeln; Bert Larsson XL Bygg, 
Jonas Lyckner, K-Rauta och Olle Granath, BYGGmax. 
 
På kvällen tackades Ingvar ”Torparn” Johansson av bran-
schen för alla värdefulla insatser under sina mer än trettio 
år som kvalitetskontrollant, träskyddsexpert, utbildare och 
impregneringsentusiast.

Extra föreningsstämman
Svenska Träskyddsföreningen höll sin extra föreningsstämma 
i samband med Temadagarna i Hindås. Medlems- och med-
elsavgifterna för 2014 fastställdes på oförändrad nivå. Ett 
första steg togs för att binda Föreningens Etiska regler till 
stadgarna, men en ytterligare genomgripande diskussion 
och remissomgång kommer att ske innan slutligt beslut fat-
tas, eventuellt vid årsstämman på våren 2014. 

Till stämman hade vi inbjudit Martin Eriksson, Effect Re-
klambyrå, som höll ett uppskattat inspirationsföredrag om 
webkommunikation.  

Mikael Westin och Jöran Jermer inleder temadagarna

Josefin Nilsson, SP Trä

Martin Erlandsson, IVL, föreläser om LCA

Pia Larsson Brelid och Ingvar Torparn Johansson

Bygghandlarpanelen värmer upp

Mikael Eliasson, Svenskt Trä
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Grundkursen N T R  
Svenska Träskyddsinstitutets Grundkurs i Industriellt Trä-
skydd kommer äga rum 10 – 12 februari 2014 hos Fre-
dells Byggvaruhus i Stockholm/Nacka. Ingvar ”Torparn” 
Johansson kommer att föreläsa om impregneringskunskap 
och hålla i de praktiska övningarna. Som vanligt håller 
också Maria Dalin, Arbetsmiljöverket, föredragen om ar-
betsmiljöfrågor och personlig skyddsutrustning och Johan 
Helgesson, Kemikalieinspektionen, berättar om den kemi-
kalielagstiftning som berör träskyddsbranschen. 

Särskild inbjudan med utförligt program kommer att skick-
as till medlemsföretagen innan jul. För de träskyddare som 
önskar att endast gå en repetitionskurs, så räknas onsda-
gen 12 februari som en sådan.   

Fler viktiga frågor är aktuella inom Nordiska Träskydds-
rådet, NTR. Dessa rör t ex lakning, flow coat, skärpning 
av NTR Dokument 2 (om godkännande av träskyddsmedel) 
och Dok 3 (om kontrollen) samt harmonisering av reglerna 
rörande märkning och ströläggning. 

De nordiska kontrollorganen höll möte i november för mer 
samordning och gemensam utbildning. De föreslog över-
syn av bl a reglerna om prov av medelssammansättningen, 
om fixeringstid, om byte av medel, svåra bedömnings-
gränser samt om snabbare sanktioner vid anmärkningar.

NTRs styrelse håller sitt nästa möte i januari.     

I arbetet med att kvalitetssäkra artikelinformationen har 
branschen riktat särskild uppmärksamhet på produktområ-
det hyvlade och sågade trävaror. En varugrupp som omsätter 
mer än 10 miljarder kronor inom den svenska bygghandeln 
och ofta utgör den lokale handlarens viktigaste produkt-
område. Att detta område då, fram till VilmaBas startade, 
saknade artikelinformation och lösning för streckkoder, kan 
man finna aningen märkligt! Varugruppen har dock alltid 
hanterats som en väldigt ”speciell” varugrupp och inte för-
rän nu har allt fler insett att trävarorna också är en pro-
dukt bland en mängd andra produkter! Och produkter måste 
kunna beskrivas med kvalitetssäkrad artikelinformation spe-
ciellt mot bakgrund av den allt ökande användningen av 
e-handel (både B2B och B2C).
Under vecka 50 2013 uppdaterades den hemsida där alla 
VilmaBas produkter presenteras. Databasen hittar du på 
www.vilmabas.se under fliken VilmaBas-produkter. Här söker 
du enkelt på olika egenskaper (t.ex. dimension) och kan 
även skriva ut hela eller delar av innehållet. Under Q1 2014 
kommer vi att också uppdatera layouten för att göra hante-
ringen om möjligt ännu enklare och bättre för användarna.

För att koppla din artikelinformation till VilmaBas krävs att 
du först certifierar dig som Vilma-leverantör. Därefter ge-
nomförs själva kopplingen av ditt artikelregister till Vilma-
Bas.
I skrivande stund finns 14 leverantörer av sågade och hyv-
lade trävaror som både certifierat sig och kopplat artiklarna 
till VilmaBas.
I slutet av januari -14 deltar Vilmas projektledare Christer 
Green på Träskyddsfören-
ingens Regionmöten, så ta 
då tillfället i akt och kom 
och lyssna och ställ frågor. 
Du vet väl att bygghandels-
kedjorna ställer allt hårdare 
krav avseende din anslut-
ning till Vilma och Vilma-
Bas?

Ulf S. Gustafsson
VD Bygg & Järnhandlarna

God Jul &
Gott Nytt År!

önskar vi på Träskyddsföreningen


