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Förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter samt
synpunkter gällande undantag för krombehandlat virke i
fukthotade miljöer
1. Sammanfattning
Remissen avser ett förslag till ändringsföreskrift som syftar till att anpassa reglerna om
träskyddsbehandlat virke i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om
kemiska produkter, till reglerna om behandlade varor i förordning (EU) nr 528/2012 om
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter1 (EU:s
biocidförordning) som började tillämpas den 1 september 2013.
De föreslagna ändringarna i KIFS 2008:2 innebär att:
-

en referens till Kemikalieinspektionens bemyndigande för föreskriftsrätt för varor
införs.

-

de bestämmelser i föreskriften som reglerar träskyddsbehandlat virke ändras för att
utesluta tillämpning på det virke som omfattas av de harmoniserade EU-reglerna om
behandlade varor i EU:s biocidförordning.

De ändrade föreskrifterna föreslås träda i kraft tidigast måndagen den 28 april 2014.
Genom remissförfarandet vill Kemikalieinspektionen också inhämta synpunkter
gällande ett eventuellt borttagande av undantaget för användning av krombehandlat
virke där det blir svårutbytbart efter inbyggnad i fukthotad miljö. Ett borttagande
motiveras då användning av träskyddsbehandlat virke som innehåller kromföreningar i
dessa miljöer kan ge upphov till ytpåväxt av mögelsvamp vilket kan resultera i sanitära
problem.

2. Inledning
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter innehåller
regler om träskyddsbehandlat virke. Reglerna fanns redan innan Sveriges inträde i EU.
Reglerna innehåller bland annat försiktighetsmått vid användningen av träskyddmedel,
begränsningar i användningen och saluföringen samt vissa informationskrav.
Träskyddsmedel är så kallade biocidprodukter. Den 1 september 2013 började EU:s nya
biocidförordning tillämpas. Huvudprincipen är att ett rättsområde är harmoniserat när
något har reglerats genom en EU-förordning, medlemsländerna har då inte längre
möjlighet att införa avvikande regler på området. En av de stora nyheterna i
1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på
marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1, Celex 32012R0528).
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förordningen är att det införts regler om behandlade varor. Träskyddsbehandlat virke
som regleras genom KIFS 2008:2 är behandlade varor och därför reglerat även genom
EU:s biocidförordning. Reglerna om träskyddsbehandlat virke i KIFS 2008:2 måste
därför anpassas i enlighet med EU-rätten.

3. Motiv till ändringar
3.1 Hänvisning till bemyndigande

KIFS 2008:2 inleds med en uppräkning av vilka lagrum som innehåller bemyndigande
för Kemikalieinspektionen att föreskriva om vissa regler. Då träskyddsbehandlat virke
utgör varor behöver en ny hänvisning införas i inledningen av föreskrifterna, till de
bemyndiganden som gäller föreskriftsrätt för varor. Bemyndigandet finns i 25 § p.1
förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Bemyndigandet avgränsas i 31 § samma förordning.
3.2 Träskyddsbehandlat virke utgör behandlade varor

I KIFS 2008:2 finns bestämmelser som reglerar träskyddsbehandlat virke i 5 kap. 27-37
§§. De träskyddsmedel som avses utgör biocidprodukter enligt definitionen i artikel
3.1.a, EU:s biocidförordning i produkttyp 8 (se detaljerad förteckning över produkttyper
i bilaga V till EU:s biocidförordning).
Träskyddsbehandlat virke anses utgöra ”behandlade varor” enligt definitionen i artikel
3.1.l, EU:s biocidförordning. Definitionen lyder:
”Behandlad vara: varje ämne, blandning, eller vara som har behandlats med eller
som avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter.”
3.3 Reglerna om behandlade varor i EU:s biocidförordning

Enligt artikel 58 i EU:s biocidförordning får en behandlad vara inte släppas ut på
marknaden om inte samtliga verksamma ämnen i de biocidprodukter som varan
behandlats med eller innehåller är godkända. Artikeln innehåller även krav på att vissa
behandlade varor ska märkas innan de får släppas ut på marknaden. I artikel 94 finns
övergångsbestämmelser för vissa behandlade varor.
3.4 Utrymme att nationellt reglera träskyddsbehandlat virke

27-37§§ i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och
biotekniska organismer innehåller regler om träskyddsbehandlat virke.
Användning och val av träskyddsmedel

27 § i KIFS 2008:2 innehåller endast inledning och beskrivning av vad det är som
omfattas av de följande paragraferna. Under förutsättning att de följande paragraferna
kvarstår kan därför även 27 § kvarstå oförändrad.
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Reglerna i 28-31§§ i KIFS 2008:2 innehåller regler om användningen och val av
träskyddsmedel och innebär inget förbud mot utsläppande på marknaden.
Kemikalieinspektionen anser att reglerna ligger utanför det område som harmoniseras
genom EU:s biocidförordning och kan kvarstå.
Förbud mot viss användning

32-34§§ i KIFS 2008:2 innehåller förbud mot viss användning av träskyddsmedel som
innehåller kromföreningar. Regeln är en svensk nationell regel. Liknande regler finns
avseende träskyddsmedel som innehåller kreosot i EU:s förordning 1907/2006 (Reach)i.
Kemikalieinspektionen har vid ikraftträdandet av Reach gjort bedömningen att regeln
om kromföreningar kan kvarstå oförändrad. Inte heller EU:s biocidförordning borde
innebära att regeln bör tas bort. Kemikalieinspektionen gör därför bedömningen att
förbudet kan kvarstå oförändrat.
Information vid överlåtelse

35-37 §§ i KIFS 2008:2 behandlar information vid överlåtelse. Det är tydligt att EU:s
biocidförordning harmoniserar information vid utsläppande på marknaden av
behandlade varor (artikel 58, EU:s biocidförordning), eftersom att EU:s
biocidförordning innehåller krav på märkning av vissa behandlade varor. Frågan är i
vilken utsträckning. Märkningskraven träffar bland annat varor som har ett påstående om
varans biocidegenskaper, t.ex. T-shirts med antibakteriell funktion. Träskyddsbehandlat
virke har typiskt sett ett sådant biocidpåstående och träffas därför av reglerna om
märkning i EU:s biocidförordning.
Sverige behöver därför ändra de bestämmelser i KIFS 2008:2 som reglerar information
vid överlåtelse av behandlade varor så att de inte ska tillämpas på sådana varor som
regleras av artikel 58 i EU:s biocidförordning.
När ska reglerna tillämpas?

EU:s biocidförordning började tillämpas den 1 september 2013. Enligt
övergångsbestämmelsen i artikel 94 i EU:s biocidförordning ska kravet på att
behandlade varor endast får släppas ut på marknaden om de innehåller godkända
verksamma ämnen inte tillämpas från denna tidpunkt. Istället får behandlade varor som
innehåller verksamma ämnen som är godkända eller omfattas av det förenklade
förfarandet, se bilaga I till EU:s biocidförordning, släppas ut på marknaden till och med
den 1 september 2016. Vidare gäller att behandlade varor som innehåller verksamma
ämnen som är under utvärdering, senast den 1 september 2016 eller där en ansökan om
utvärdering av det verksamma ämnet lämnas in senast vid den tidpunkten, får släppas ut
på marknaden oberoende av kraven i artikel 58 till och med den dag då det sista
verksamma ämnet som använts i varan godkänns alternativt 180 dagar efter ansökan om
godkännande av det verksamma ämnet avslagits. Övriga behandlade varor får oberoende
av artikel 58 släppas ut på marknaden till och med den 1 mars 2017.
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Övergångsbestämmelsen träffar dock inte märkningskravet i artikel 58.3 i EU:s
biocidförordning. Märkningskravet har trätt i kraft den 1 september 2013. Ändringarna i
föreskriften bör därför träda i kraft så snart som möjligt.
Träskyddsbehandlat virke som släppts på marknaden innan EU:s biocidförordning trädde i
kraft

Reglerna om behandlade varor gäller endast varor som släpps ut på marknaden efter 1
september 2013. Med att en vara släpps ut på marknaden avses enligt definitionen i
artikel 3.1.j tillhandahållande för första gången på EU- marknaden. Det innebär att varor
som släppts ut på marknaden före förordningen börjar tillämpas kommer att få fortsätta
säljas oberoende av reglerna i biocidförordningen till dess att dessa varor blir avfall.
Reglerna i föreskriften bör därför gälla även fortsättningsvis för varor som släppts ut på
marknaden före den tidpunkt då förordningen började tillämpas, för det fall dessa varor
säljs vidare.
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4. Förslag
Kemikalieinspektionen föreslår att
-

de bestämmelser som reglerar motsvarande område som är harmoniserat på EU-nivå
ändras till att utesluta tillämpning på de varor som omfattas av de harmoniserade
reglerna.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse (nyheter i kursiverad stil)

Kemikalieinspektionen föreskriver följande
med stöd av 18-19 §§
förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer…

Kemikalieinspektionen föreskriver följande med stöd av
18-19 och 25 §§
förordningen (2008:245) om kemiska produkter och
biotekniska organismer…

…

…

5 kap. Särskilda bestämmelser för vissa
kemiska produkter och varor

5 kap. Särskilda bestämmelser för vissa kemiska
produkter och varor

…

…

Träskyddsbehandlat virke
Tillämpningsområde
27 § Bestämmelserna i 28–37 §§ 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 30–37 §§ gäller
inte träskyddsbehandlat virke som förs ut
från landet.

Träskyddsbehandlat virke
Tillämpningsområde
27 § Bestämmelserna i 28–35 §§ 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 30–35 §§ gäller inte
träskyddsbehandlat virke som förs ut från landet.

…
Information vid överlåtelse
35 § Den som yrkesmässigt överlåter
träskyddsbehandlat virke ska lämna skriftlig
information om
1. de begränsningar i användningen
som enligt 31–33 §§ gäller för virket,
2. vid vilken anläggning
träskyddsbehandlingen utförts,
3. vilka verksamma beståndsdelar som

…
Information vid överlåtelse
35 § Den som yrkesmässigt överlåter träskyddsbehandlat
virke som släpptes ut på marknaden före den 1 september
2013 ska lämna skriftlig information om
1. de begränsningar i
användningen som enligt 31–33
§§ gäller för virket,
2. vid vilken anläggning
träskyddsbehandlingen utförts,
3. vilka verksamma beståndsdelar
som ingår i träskyddsmedlet,
4. vilken bearbetning virket är
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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.
Särskilda bestämmelser om
märkning av arsenikbehandlat trä
finns i 8 kap. 40 §.
Informationskravet enligt första
stycket 2 gäller inte sådant virke
som saluförs på
andrahandsmarknaden för
återanvändning.
36 § Den information som avses i 35 § ska
finnas på varje virkesbunt.
37 § Där träskyddsbehandlat virke saluhålls
för avhämtning utan att vara buntat ska den
information som avses i 35 § finnas på
anslag vid virket. Dessutom ska blad med
informationen finnas kostnadsfritt
tillgängliga för den som hämtar virke.

lämpligt respektive olämpligt
för,
5. hälsorisker vid bearbetning och
annan hantering av virket,
6. lämpliga skyddsåtgärder,
7. åtgärder för omhändertagande
av avfall från virket.
Särskilda bestämmelser om märkning av
arsenikbehandlat trä finns i 8 kap. 40 §.
Informationskravet enligt första stycket 2 gäller
inte sådant virke som saluförs på
andrahandsmarknaden för återanvändning.
Informationen ska finnas på varje virkesbunt
Där träskyddsbehandlat virke saluhålls för avhämtning
utan att vara buntat ska informationen finnas på anslag
vid virket. Dessutom ska blad med informationen finnas
kostnadsfritt tillgängliga för den som hämtar virke.
36 § Upphävs.
37 § Upphävs
Övergångsbestämmelser
Denna föreskrift träder i kraft X 2014.
I förordning (EU) nr 528/2012 finns bestämmelser om
behandlade varor.

Remisstiden sträcker sig till den 14 april 2014. Detta innebär att ändringarna tidigast kan
genomföras den 28 april 2014.
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5. Konsekvenser av tillämpningen av artikel 58.3, EU:s
biocidförordning och föreslagen lydelse i 5 kap 35 § KIFS
2008:2
Kemikalieinspektionen föreslår enligt ovan att lydelsen i 5 kap 35 § KIFS 2008:2 ska
ändras så att bestämmelsen inte omfattar träskyddsbehandlat virke som släpptes ut på
marknaden efter den 1 september 2013. Detta då direkt tillämpliga regler om skriftlig
information vid överlåtelse av behandlade varor som släpps ut på marknaden efter den 1
september 2013 finns i artikel 58.3, EU:s biocidförordning, vilka har företräde framför
nationell rätt då rättsområdet är harmoniserat. Nedan tydliggörs vilka förändringar
tillämpningen av EU:s biocidförordning och förslaget om ny lydelse i 5 kap. 35 § KIFS
2008:2 innebär i praktiken för märkning av träskyddsbehandlat virke som släpps ut på
marknaden efter den 1 september 2013. Observera dock att valfri skriftlig information
(även sådan information som tidigare krävdes) fortfarande får lämnas vid överlåtelse,
t.ex. information om vilken anläggning virket har behandlats vid.
Art. 58.3, EU:s biocidförordning
Den person som ansvarar för att en sådan
behandlad vara släpps ut på marknaden ska se
till att etiketten innehåller den information som
förtecknas i andra stycket, när
— det rör sig om en behandlad vara som
innehåller en biocidprodukt och tillverkaren av
denna behandlade vara gör påståenden om
varans biocidegenskaper, eller
— de villkor som i relation till det eller de
verksamma ämnena är förenade med
godkännandet av ämnet eller ämnena, särskilt
med beaktande av att ämnet eller ämnena kan
komma i kontakt med människor eller släppas
ut i miljön, kräver detta.
Etiketten som avses i första stycket ska
innehålla följande information:

Kommentar
Dessa förutsättningar för
märkningskravets tillämpning är nya,
de utgör en lättnad, enligt 5 kap 35 §
KIFS 2008:2 krävdes märkning för
allt träskyddsbehandlat virke.

a) Uppgift om att den behandlade varan
innehåller en biocidprodukt.
b) I motiverade fall biocidegenskapen hos den
behandlade varan.
c) Namnet på alla verksamma ämnen i
biocidprodukterna, utan att detta påverkar
tillämpningen av artikel 24 i förordning (EG) nr
1272/2008.
d) Namnen på alla nanomaterial som ingår i
biocidprodukten eller biocidprodukterna,
åtföljda av ordet ”nano” inom parentes.
e) Varje relevant
bruksanvisning, inbegripet
alla försiktighetsåtgärder

Ny
Ny
Motsvarar 5 kap 35 § p. 3, KIFS
2008:2

Ny

Motsvarar 5 kap. 35 § p.6, KIFS
2008:2
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som måste vidtas på grund
av de biocidprodukter som
den behandlade varan
behandlats med eller
innehåller.
Denna punkt ska inte gälla
när det i sektorsspecifik
lagstiftning redan finns
åtminstone likvärdiga
märkningskrav för
biocidprodukter i
behandlade varor för att
uppfylla
informationskraven
avseende dessa verksamma
ämnen.

Nuvarande 5 kap 35 § KIFS 2008:2
Den som yrkesmässigt överlåter träskyddsbehandlat
virke ska lämna skriftlig information om
1. de begränsningar i
användningen som enligt 31–
33 §§ 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

Kommentar
Ej längre krav att denna
information ska lämnas
skriftligen.
Användningsbestämmelserna
finns dock kvar och gäller
fortfarande användaren.
Ej längre krav att denna
information ska lämnas
skriftligen.
Motsvarar artikel 58.3.c, EU:s
biocidförordning
Ej längre krav att denna
information ska lämnas
skriftligen.
Enligt 13 §
Produktsäkerhetslagen
(2004:451) ska sådan
säkerhetsinformation lämnas,
som behövs för att en
konsument skall kunna bedöma
riskerna med varan eller
tjänsten och skydda sig mot
dessa risker.
Motsvarar artikel 58.3.e, EU:s
biocidförordning
Ej längre krav att denna
information ska lämnas
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Särskilda bestämmelser om
märkning av arsenikbehandlat trä
finns i 8 kap. 40 §.
Informationskravet enligt första
stycket 2 gäller inte sådant virke
som saluförs på
andrahandsmarknaden för
återanvändning.

skriftligen. Observera att
särskilda avfallsregler gäller för
hantering av avfall.

6. Fråga angående skriftlig information på virkesbunt och anslag
Vidare har fråga uppkommit angående huruvida virke fortfarande får märkas buntvis
eller på anslag vid virket, istället för styckvis märkning, efter tillämpningen av EU:s
biocidförordning (så som föreskrevs enligt bestämmelserna i 5 kap. 36-37 §§ KIFS
2008:2 som nu föreslås upphävande). I art. 58.6 EU:s biocidförordning anges:
”…Där detta är nödvändigt på grund av storleken och funktionen hos den
behandlade varan ska märkningen tryckas på förpackningen, på bruksanvisningen
eller garantin…”.
Kemikalieinspektionen gör tills vidare tolkningen att ”buntpaketering” kan likställas
med ”förpackning” och att träskyddsbehandlat virke därför kan fortsätta att märka
buntvis om detta är nödvändigt på grund av dess storlek och funktion. Det kan
argumenteras att det är otympligt att enskilt märka plankor som levereras tillsammans,
och att det därför är nödvändigt med buntmärkning.
Kemikalieinspektionen bedömer dock att artikel 58.6 EU:s biocidförordning inte medger
anslag vid virket, istället för styckvis eller buntvis märkning. Detta då
Kemikalieinspektionen bedömer att lagstiftarens avsikt var att informationen ska åtfölja
varan, eftersom begreppen ”förpackning”, ”bruksanvisning” och ”garanti” används i
artikel 58.6, vilka normalt åtföljer en vara vid försäljning.
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7. Angående konsekvensutredning för förslag till
ändringsföreskrift
Enligt 5 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, får en
myndighet underlåta att genomföra en konsekvensutredning om myndigeten bedömer att
det saknas skäl. Kemikalieinspektionen bedömer att det saknas skäl att göra en
fullständig konsekvensutredning för aktuellt förslag till ändringsföreskrift till KIFS
2008:2, dels för att förslaget inte innehåller stora materiella ändringar och dels för att det
utgör en ren anpassning till EU-rätten. EU:s biocidförordning innehåller bestämmelser
om behandlade varor som i princip motsvarar de regler som Kemikalieinspektionen
föreslår ska upphävas. Det finns inget utrymme för att medlemsstaterna att hitta
alternativa lösningar då EU-förordningen är harmoniserande och direkt tillämplig.
Nedan redogörs dock för de delar av en konsekvensutredning som är relevanta för
förslaget, så långt detta är möjligt.
Förslag och motivering
De föreslagna ändringarna är nödvändiga för att förhindra otillåten dubbelreglering då
EU:s biocidförordning är direkt tillämplig och till viss del harmoniserar det aktuella
rättsområdet vad gäller utsläppande och märkning av träskyddsbehandlade varor.
Berörda
De som berörs av ändringarna är företag som träskyddsbehandlar virke, säljer
träskyddsbehandlat virke och företag eller privatpersoner som använder sådant virke. De
berörda måste anpassa sig till efterlevnad av de nya reglerna i EU:s biocidförordning om
utsläppande, märkning och användning av träskyddsbehandlat virke.
En jämförelse av mellan nuvarande reglering och regleringsförslaget
EU-förordningens märkningsregler för behandlade varor är något mindre omfattande än
de tidigare reglerna om behandlat virke. EU-förordningens regler endast aktualiseras vid
påstående om virkets biocidegenskaper samt då godkännandet av det verksamma ämnet i
biocidprodukten som virket har behandlats med kräver detta.
Reglernas överensstämmelse med EU-rätten
De föreslagna regleringarna utgör endast en anpassning till EU-rätten.
Särskilda hänsyn och speciella informationsinsatser
Förslaget externremitteras för att berörda företag ska ha möjlighet att yttra sig om den
formella utformningen. För det fall att Kemikalieinspektionen fattar beslut om
genomförande av föreskrifterna behöver särskilda informationsinsatser genomföras på
Kemikalieinspektionens webbplats.
Konkurrensförhållanden
Genom de harmoniserande reglerna i EU:s biocidförordning neutraliseras
konkurrensförhållandena för företagen i de olika EU-länderna gällande utsläppande på
marknaden av behandlade varor.
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Inhämtande av synpunkter gällande undantag för
krombehandlat virke i fukthotad miljö
Krombehandlat virke i fukthotad miljö
Kemikalieinspektionen vill inhämta synpunkter gällande ett eventuellt upphävande av
bestämmelsen i 5 kap. 32 § p. 4 KIFS 2008:2, som medger användning av
krombehandlat virke där det blir:
”…svårutbytbart efter inbyggnad i fukthotad miljö, t.ex. i syllar på plintar och
betongplattor, i bottenbjälklag och liknande inbyggnadsdelar…”
Bestämmelsen är olämplig då träskyddsbehandlat virke i dessa miljöer är utsatt för
mögelpåväxt vilket skapar miljöproblem2 och användaren genom denna skrivning kan
vilseledas att tro att krombehandlat virke är lämpligt för sådan användning. Ett
upphävande av bestämmelsen om tillåten användning i dessa miljöer (som utgör
undantag från huvudregeln, förbudet) innebär dock att användningen i fråga blir
förbjuden. Ett förbud är dock potentiellt handelshindrande. Detta innebär att regeln
måste notifieras kommissionen enligt förfarandet i direktiv 98/34/EG. En eventuell
övergångsbestämmelse skulle tillåta krombehandlat virke som redan har placerats i dessa
miljöer.
Kemikalieinspektionen önskar inhämta synpunkter från remissinstanserna rörande
praktiska och kostnadsmässiga konsekvenser av ett eventuellt upphävande innan ett
slutgiltigt förslag utformas och notifieras. Remissinstansernas synpunkter kommer att
utgöra underlag för Kemikalieinspektionens fortsatta hantering av det preliminära
förslaget.
Preliminärt förslag:
-

Upphävande av 5 kap. 32 § p.4 KIFS 2008:2

-

Införande av övergångsbestämmelse:
o ”Krombehandlat virke som har använts där det blir svårutbytbart i fukthotad
miljö före [datum för ändringsföreskriftens ikraftträdande] - får finnas kvar.”

2

Se avsnitt 4.1.3 i God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt
och mögel från Boverket:
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BETSI-Fukt-ochmogel.pdf

14 (14)

