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Ärendenummer
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Remittering av 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. I förslaget ingår att upphäva de nu aktuella föreskrifterna
NFS 2001:6 och NFS 2001:7. Förslaget har tagits fram med hjälp av Tyréns.
Bakgrunden till förslaget om ny föreskrift samt upphävande av de nu gällande
föreskrifterna är framförallt den teknikutveckling som skett i branschen sedan
föreskrifterna publicerades.
Berörda verksamheter är verksamheter som utför träskyddsbehandling genom
doppning eller genom tryck- eller vakuumimpregnering och som är
anmälningspliktiga enligt i 8 kap. 2 eller 11 § miljöprövningsförordningen
(2013:251). Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt 8 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) omfattas inte av de föreslagna
föreskrifterna, detta till följd av att de regleras genom
industriutsläppsförordningen (2013:250).
Denna remiss innehåller följande:
- Förslag på ny föreskrift om träskyddsbehandling med kemikalier
- Konsekvensutredning föreskrifter träskydd, Naturvårdsverket
- Konsekvensanalys föreskrifter träskydd, Tyréns
- Bilaga till konsekvensanalys, Tyréns
Synpunkter på förslaget
Synpunkter ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 15 september 2021. Vi
tar utöver synpunkter på föreslagna föreskrifter även gärna emot synpunkter på
medföljande konsekvensutredning. Avseende konsekvensutredningen anser
Naturvårdsverket särskilt att avsnitten ”tid för ikraftträdande” och
”informationsbehov” har varit svårbedömda och tar därför gärna emot
synpunkter om områdena. Naturvårdsverket önskar också ta emot synpunkter
angående föreslagen avgränsning för de nya föreskrifterna.
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Vid inlämnande av synpunkter ska diarienummer NV-05460-21 anges. Svar
skickas via e-post till registrator@naturvardsverket.se.

Beslut om denna remiss har fattats av enhetschef Karin Dunér.
Vid den slutliga handläggningen har deltagit teknisk handläggare Hanna Mori
och miljöjurist Caroline Appelberg.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
För Naturvårdsverket
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