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Konsekvensutredning för revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2001:6, NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom tryck- eller
vakuumimpregnering samt träskyddsbehandling genom doppning mot
mögel- och blånadsangrepp
Sammanfattning
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ny föreskrift om
träskyddsbehandling samt tillhörande konsekvensanalys. Förslaget och
konsekvensanalysen har tagits fram med hjälp av Tyréns.
Sammanfattningsvis medför förslaget att nu gällande föreskrifter NFS 2001:6
och NFS 2001:7 upphävs och ersätts med en gemensam föreskrift. Den
föreslagna föreskriften innebär en uppdatering som följer den teknikutveckling
som skett inom branschen sedan de tidigare föreskrifterna togs fram. Förslaget
medför en anpassning mot vad som i BAT-slutsatsdokumentet för ytbehandling
med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med
kemikalier1 bedömts vara bästa tillgängliga teknik.
Motivering till ändringarna samt bedömda konsekvenser framgår av Tyréns
rapport ”Konsekvensanalys föreskrifter träskydd”. En detaljerad redovisning
över vilka krav som tillkommit och vilka som inte längre bedöms aktuella
framgår av rapportens bilaga.
Uppgifter om de bemyndiganden som Naturvårdsverkets beslutanderätt
grundar sig på
Naturvårdsverket har ett bemyndigande i 47 § 1 och 2 förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att meddela föreskrifter i fråga om
försiktighetsmått som ska gälla vid



träskyddsbehandling genom doppning, och
träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering.

1

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2009 av den 22 juni 2020 om fastställande av
BAT-slutsatser för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och
träprodukter med kemikalier, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU
om industriutsläpp
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De verksamheter som berörs är sådana som utför träskyddsbehandling med
kemikalier och som är anmälningspliktiga för träskyddsbehandling enligt 8 kap.
2 eller 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
Naturvårdsverket har som förslag valt att inte inkludera tillståndspliktiga
verksamheter som genomför träskyddsbehandling och som omfattas av 8 kap.
1 § miljöprövningsförordningen (2013:251) mot bakgrund av att dessa
verksamheter omfattas av industriutsläppsförordningen (2013:250).

