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SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN
SVENSKA TRÄSKYDDSINSTITUTET

Jo, det är förkortningar för Best Available Techniques –  
bästa möjliga tekniker – och för BAT referensdokument. 

EU har beslutat att det nu är dags för impregneringsbran-
schen att starta arbetet för att införa BAT i sina verksam-
heter. Som en del av EUs Industriutsläppsdirektiv så ska 
BAT i framtiden vara styrande för myndigheterna när de 
ska besluta om miljötillstånd. Avsikten är att alla anlägg-
ningar som har en impregneringskapacitet på mer än 75 
m3 per dygn ska vara tillståndspliktiga och falla under 
dessa regler. Vad som ska ingå i BAT kommer inom kort bli 
föremål för diskussioner på EU nivå. De nordiska ländernas 
myndigheter beslutade i höstas att förbereda sig för detta 
och utsåg konsultföretaget Pöyry att skriva ett nordiskt 
förslag. Efter ett omfattande arbete med att granska mil-
jötillstånd, studera NTR systemet med våra NTR dokument, 
krav på intern driftskontroll och tredjepartsinspektioner så 
har Pöyry nu presenterat sin utredning. Den är klar och 
kommer offentligt publiceras inom kort. Ni kan också hitta 
den genom denna länk …

Nästa steg är att också på EU nivå förhandla fram Bref. Det 
lär vara ett väsentligt mer omfattande arbete – tidigare 
industrigrenar, t ex järn & stål, garverier och cementin-
dustrin, som gått igenom denna process har till slut fått 
Bref-dokument på hundratals sidor.

Naturvårdsverket inbjöd svenska industrirepresentanter i 
början av juni för ett inledande möte. Då deltog Lars Brag, 
Varberg Timber AB, Michael Löfgren, Rundvirke Poles AB, 
Mattias Thorsson, Rörvik Timber Tranemo AB, samt Mikael 
Westin, Träskyddsföreningen och Jöran Jermer, SP Trä. 
Naturvårdsverkets handläggare Emil Jansson kommer vara 
den som representerar Sverige i den europeiska arbets-
gruppen. Det kan väntas att övriga EU länder också sänder 
sina representanter, vår europeiska träskyddsorganisation 
WEI kommer att få en representant vilket också andra eu-
ropeiska myndighets- och miljöorganisationer kommer att 
få. Således kan man se fram emot ett tungrott jobb för den 
eller de författare av framtida Bref för träskyddsindustrin 
som utses av EU kommissionens så kallade IPPC sekretariat 
i Sevilla. 

Svenska Träskyddsföreningens tidigare rekommendation, 
att det alltid är bra för våra medlemmar att ha eller söka B 
tillstånd för sin verksamhet gäller fortfarande, och kanske 
i ännu högre grad nu eftersom innehållet i den kommande 
Bref:en är ovisst.

www.byggaute.nu  

Vad är BAT och Bref?

Veckan innan påsk körde vi för andra året igång med 
vår helt konsumentinriktade hemsida www.byggaute.nu. 
Här är det meningen att hemmafixare ska få inspiration, 
information och nyttig hjälp till sitt bygge. Man kan 
ladda upp sina egna bilder från projekten och vara med 
i en tävling. Hittills i år har vi haft flera gästbloggare, 
bland annat VDn för den engelska trädäcksföreningen 
Janet Sycamore och vår svenske träexpert Tore Hans-
son. Under de första två aktiva månaderna (april och 
maj) i år så har vi haft 6571 unika besökare!

http://www.effectonline.se/ntr/BAT_wood_preservation.pdf
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Årsmötet
Svenska Träskyddsföreningens och Träskyddsinsti-
tutets årsstämmor hölls på Spritmuseum på Djur-
gården i Stockholm i slutet av maj. Efter de tradi-
tionella årsmötesfrågorna så valdes Leif Berglund, 
Octowood AB, och Johan Fröbel, Svensk Trä, till 
nya ordinarie ledamöter i styrelsen. Michael Löf-
gren, Rundvirke Poles AB, valdes till ny suppleant. 
Avgående och tidigare mångårige styrelseledamo-
ten Tommy Karlsson utsågs till ny ordförande i 
Valnämnden. 

Föreningens styrelse hade träffats innan årsmö-
tet och då beslutat att föreslå att punkten 8 av 
Föreningens Etiska regler skulle tas bort. Detta 
bekräftades sedan av föreningsstämman, vilket 
innebär att kravet på att medlemsföretagen ska ha 
ett avtal med sin medelsleverantör om delaktighet 
i rötskyddsgarantin nu fallit bort.

Efter stämman så höll Susanne Rudenstam, chef 
på Träbyggnadskansliet, ett uppskattat föredrag 
om träbyggandet i Sverige.

Årsmötet avslutades med uppvaktningar av Tore 
Peterson som avgående ordförande i Valnämnden, 
Mikael Eliasson som avgående styrelseledamot 
och Ulla Britt Kronberg som i juni ska fylla 65 år.

Vid konstituerande styrelsemötet omvaldes Ulrik 
Lindgren till ordförande. Till ny vice ordförande 
valdes Henrik Egnell, Bergs Timber Bitus AB.
 

Björn Axelsson och Mike Dickinson

Ulla Britt Kronberg och Erland Hedlund

Tommy Karlsson

Susanne RudenstamTore Peterson
Mikael Eliasson, Ulrik Lindgren och Mikael Westin
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Kurserna
I början av februari hölls som vanligt Träskydds-
institutets Grundkurs i Industriellt Träskydd i 
samarbete med SP Trä, Arbetsmiljöverket och Ke-
mikalieinspektionen. Denna gång ställde Fredells 
Byggvaruhandel, Nacka, upp med lokaler och möj-
lighet att se en anläggning i drift. 17 personer 
från 13 företag deltog i Grundkursen och 8 deltog 
i sista dagen vilken också kunde gås som repeti-
tionskurs.

Intresserade deltagare och lärare på grund- och repetitionskurserna

Regionala seminarier FoU Manual
I januari höll Föreningen regionala seminarier i Växjö, 
Gävle och Piteå för medlemmarna. Mikael Westin berät-
tade om aktuella frågor för branschen och Föreningen, 
Christer Green berättade om bygghandelns och träbran-
schens Vilma-projekt och slutligen så kåserade Ingvar Tor-
parn Johansson om sina erfarenheter av många år som 
kvalitetskontrollant inom NTR systemet. Totalt deltog 46 
personer från 25 företag.

Förra året så beslutade Träskyddsinstitutet att fokusera på 
spridning av forskningsresultat och intressanta rapporter 
för medlemsföretagen. Således finns nu tillgänglig en FoU 
Manual via Internet. Använd enklast er smartphone och gå 
in på www.traskydd.com/arkiv så kommer ni till manualen. 
Använd också möjligheten att ladda ner en ikon till hem-
skärmen för att snabbt kunna komma tillbaka när det be-
hövs, t ex vid kund- eller myndighetskontakter. I Manualen 
kan man hitta dokument om NTR systemet, forskningsre-
sultat från IVL Svenska Miljöinstitutet, med mera. Avsikten 
är att kunna ha manualen som ett sätt att enkelt sprida 
värdefull och användbar information.
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Skatt på kreosot?
Under hela vinterhalvåret så har kansliet deltagit i lob-
byarbetet för att motarbeta en eventuell skatt på kreosot. 
Det var ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet som i au-
gusti förra året gick ut med ett gemensamt utspel om en 
sådan skatt. Man räknade med att kunna få in 120 miljo-
ner kronor per år i skatt!

Efter möten med många ledande politiker från S och Mp 
både på riksnivå och regionalt, efter debattartikel tillsam-
mans med Svensk Energi, Svensk Trä och skogsägarrörel-
sen, samt efter brevskrivande och annan påverkan så fick 
vi till slut ett besked från S’ sekretariat att man tar till-
baka förslaget – avseende 2015. För det fall man vinner 
kommande riksdagsval och kommer i regeringsställning så 
avser man sätta igång ett kommittéarbete för att utreda 
frågan vidare. Riktlinjer för ett sådant arbete sades vara 
att konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska 
producenter ska värnas, men att det samtidigt är S’ upp-
fattning att användningen av kreosot ska minskas och att 
förändringarna ska beredas i god ordning efter en ordent-
lig konsekvensanalys.

Vid styrelse- och årsmöte i NTR valdes medlemsländernas 
representanter i styrelsen : Ulrik Lindgren, Ingarps Tryck-
impregnering AB, Sverige, tillika ordförande; Bjarne Lund 
Johansen, Traeinformation, Danmark, Ove Sjölind, Ab På-
ras Oy, Finland samt Atle Nilsen, Moelven Soknabruket AS. 

Teknikergruppens ledamöter är; Niels Morsing, Teknologisk 
Institut, Danmark, ordförande; Per Otto Flaete, Norsk Tre-
teknisk Institutt, Norge, Petteri Torniainen, Finotrol Oy, 
Finland samt Pia Larsson Brelid, SP Trä och Nasko Terziev, 
SLU, Sverige. 

NTR Dagarna 2014 kommer att hållas i Helsingfors 12 – 14 
november. 

Nu få vi snart en bra och enkel sammanfattning av IVL 
Svenska Miljöinstitutets livscykelanalys över häststängsel 
som Föreningen samfinansierade med Formas och Natur-
vårdsverket förra året. Studien avser NTR klassat virke i 
jämförelse med sibirisk lärk, europeisk robinia samt plast.  

I rapporten framgår att NTR klass A impregnerad furu 
har bättre miljöprestanda i jämförelse med plast (poly-
propen av återvunnet produktionsspill), sibirisk lärk och 
centraleuropeisk robinia, i användning som häststaket 
och stängselstolpar. NTR A alternativet är det bästa valet 
såväl vad gäller klimatpåverkan, försurning och övergöd-
ning. Självklart kan detta positiva resultat också användas 
för dessa material även om man talar om trall eller andra 
användningsområden. 

Sammanfattningen kan laddas ned från FoU Manualen i 
nästa vecka.

www.traskydd.com

N T R  

Livscykelanalys, LCA

Glad 
 sommar!
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Träimpregneringsindustrin i Sverige,  
produktionsåret 2013, prel.

*Procentsatsen är framräknad från ej avrundade siffervärden.
Reservation för eventuella justeringar.

2013 (m3) 2012 (m3) Förändring 2012-2013 (%)*

Totalproduktion inkl export 1 249 200 1 323 500 -5,6
Producerande enheter 63 63 0
Sliprar 24 850 20 900 18,7
Stolpar 65 000 37 200 74,6
Sågat och hyvlat virke 1 080 300 1 204 900 -10,3
Stängselstolpar 38 200 38 400 -0,6
Fönster-/dörrsnickerier 11 950 14 300 -16,3
Övrigt 28 900 7 800 272

Vattenlösliga medel 1 142 500 1 255 400 -9,0
Oljelösliga medel 16 200 15 800 2,7
Kreosot 90 500 52 300 72,9

Furu 958 600 979 000 -2,1
Gran 290 600 344 500 -15,9

Totalexport 610 700 570 500 7,1

Sliprar 0 0
Stolpar 25 600 24 500 4,4
Sågat och hyvlat virke 564 000 526 200 7,2
Stängselstolpar 14 750 17 600 -16,3
Fönster-/dörrsnickerier 1 750 1 800 -4,5
Övrigt/Other 4 600 400 1 105,2

Vattenlösliga medel 580 000 543 000 6,8
Oljelösliga medel 4 400 2 600 67,3
Kreosot 26 300 24 900 5,7

Furu 320 700 308 300 4,0
Gran 290 000 262 200 10,6


