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Föreskrifter om ändring i
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2008:3) om bekämpningsmedel;
beslutade den 22 november 2017.
Kemikalieinspektionen föreskriver med stöd av 25 § och 31 §
förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska
organismer att det i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2008:3) om bekämpningsmedel ska införas ett nytt kapitel, 6 kap., av
följande lydelse.

6 kap. Träskyddsbehandlat virke
Tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i 2–10 §§ gäller virke och annat trämaterial som
behandlats med bekämpningsmedel till skydd mot angrepp av
svampar,
bakterier,
insekter
eller
marina
organismer
(träskyddsbehandlat virke).
Föreskrifterna gäller även träskyddsbehandlat virke som förs in till
Sverige. Bestämmelserna i 4–10 §§ gäller inte träskyddsbehandlat
virke som förs ut från landet.
Krav på fixering m.m.
2 § Den som bedriver yrkesmässig träskyddsbehandling med bekämpningsmedel ska vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa
att virket inte lämnas ut i strid med bestämmelserna i 3 §.
Motsvarande skyldigheter åligger den som yrkesmässigt för in
träskyddsbehandlat virke till Sverige.
3 § Träskyddsbehandlat virke får inte lämnas ut från behandlingsanläggning om virket inte är yttorrt och i allt väsentligt smetfritt eller
innan eventuell fixering av bekämpningsmedlet har avslutats.
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4 § Träskyddsbehandlat virke får inte tas i bruk för yrkesmässig
användning om virket inte är yttorrt och i allt väsentligt smetfritt eller
innan eventuell fixering av bekämpningsmedlet har avslutats.
Begränsningar i användningen
5 § Den som använder träskyddsbehandlat virke ska noga överväga
behovet samt vid konstruktion och virkesval se till att användningen
leder till så liten belastning på hälsa och miljö som möjligt.
6 § Virke som behandlats med bekämpningsmedel som innehåller
kromföreningar får användas endast när det behöver ha ett långvarigt
skydd
1. där det är nedgrävt eller på annat sätt fast anbringat i
varaktig kontakt med fuktig mark eller vatten,
2. i bryggdäck och andra marina anläggningar,
3. i fast anbringade säkerhetsanordningar till skydd mot
olycksfall,
4. där det blir svårutbytbart efter inbyggnad i fukthotad miljö,
t.ex. i syllar på plintar och betongplattor, i bottenbjälklag
och liknande inbyggnadsdelar.
All annan användning av sådant virke är förbjuden.
7 § Träskyddsbehandlat virke får inte yrkesmässigt saluföras eller
överlåtas för sådana ändamål som enligt dessa föreskrifter är
otillåtna.
Information vid överlåtelse
8 § Den som yrkesmässigt överlåter träskyddsbehandlat virke som
släpptes ut på marknaden första gången före den 1 september 2013
ska lämna skriftlig information om
1. de begränsningar i användningen som enligt 5–6 §§ gäller
för virket,
2. vid vilken anläggning träskyddsbehandlingen utförts,
3. vilka
verksamma
beståndsdelar
som
ingår
i
träskyddsmedlet,
4. vilken bearbetning virket är lämpligt respektive olämpligt
för,
5. hälsorisker vid bearbetning och annan hantering av virket,
6. lämpliga skyddsåtgärder,
7. åtgärder för omhändertagande av avfall från virket.
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Särskilda bestämmelser om märkning av arsenikbehandlat trä
finns i post 19 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.
Informationskravet enligt första stycket 2 gäller inte sådant virke
som saluförs på andrahandsmarknaden för återanvändning.
9 § Den information som avses i 8 § ska finnas på varje virkesbunt
för sådant virke som släpptes ut på marknaden första gången före den
1 september 2013.
10 § Där träskyddsbehandlat virke som släpptes ut på marknaden
första gången före den 1 september 2013 saluhålls för avhämtning
utan att vara buntat ska den information som avses i 8 § finnas på
anslag vid virket. Dessutom ska blad med informationen finnas
kostnadsfritt tillgängliga för den som hämtar virke.
___________
Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2018.
På Kemikalieinspektionens vägnar

NINA CROMNIER

Adam Diamant
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