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Kemikalieinspektionen



- Kreosot som verksamt ämne

- Kreosot i biocidprodukter 

- Kreosotbehandlat virke

- Framtiden…

Innehåll



Biocidprodukter - t.ex. träskyddsmedel som innehåller kreosot

- Nationellt godkännande

- Unionsgodkännande 
(ej aktuellt för produkter som innehåller kreosot)

EU:s biocidförordning (BPR)

Verksamma ämnen - t.ex. kreosot (CAS-nr 8001-58-9)

- EU-beslut om godkännande

Biocidbehandlade varor - t.ex. kreosotbehandlade stolpar

- Ämnen som får användas för behandling regleras av 
BPR



Utvärdering av kreosot som 
verksamt ämne (1)

Kreosot uppfyller uteslutningskriterier i BPR
Sådana ämnen får bara godkännas:

- Om exponeringen för ämnet vid användningen är försumbar (slutna 
system etc)

- För att förhindra eller kontrollera ett allvarligt hot mot människors och 
djurs hälsa och miljö

- Vid oproportionella negativa konsekvenser för samhället om ämnet 
inte godkänns

Ämnena blir kandidatämnen för substitution. 
Krav på jämförande bedömning vid produktgodkännandet.



Utvärdering av kreosot som 
verksamt ämne (2)

• Kreosot godkändes som verksamt ämne för användning i 
träskyddsmedel år 2011.

• Omprövning för förnyat godkännande av ämnet pågår.

• Godkännandet för ämnet har nyligen förlängts från 30 april 
2018 till 31 oktober 2020. 

• Offentliga samråd för verksamma ämnen som är 
kandidatämnen för substitution  
https://echa.europa.eu/sv/public-consultations

• Om godkännandet förnyas kan det bli som längst 7 år. 



Godkända biocidprodukter med kreosot

• Idag har vi 9 godkända träskyddsmedel med kreosot på den 
svenska marknaden. De godkändes enligt BPR i mars 2016 .

• Produkterna är i dagsläget godkända för:

oförebyggande behandling av trä som ska användas till 
järnvägsslipers 

oförebyggande behandling av stolpar som ska användas för 
linjebyggnad.

• Slutsatsen av den jämförande bedömningen visade på behov 
av kreosotbehandlade järnvägsslipers och stolpar för 
linjebyggnad i Sverige.



Godkända biocidprodukter med kreosot (2)

• Produktgodkännandet kan vara som längst i 5 år.

• Produktgodkännande löper ut i mars 2021 men kommer 
troligtvis förlängas eftersom godkännandet av ämnet har 
förlängts.

• Ansökan om förnyat godkännande av produkterna behöver 
lämnas in ca två år innan godkännandet för produkterna löper 
ut (regleras av ämnesgodkännandet).

• Grundförutsättningen är att kreosot får ett fortsatt godkännande 
som verksamt ämne.



Olika produktgodkännanden i BPR 

Nationella produktgodkännanden

• Sverige är utvärderande land (bilaga 17 ansökan)

• Ömsesidiga erkännanden

• Likadan biocidprodukt
Godkänd produkt Identisk produkt

Företag ansöker om

produktgodkännande

och om ömsesidigt erkännande

i andra EU-länder

Företag ansöker om likadan produkt



Behandlade varor i BPR
t.ex. kreosotbehandlat trä

Varje ämne, blandning eller vara som har behandlats med eller 
som avsiktligen innehåller ett eller flera verksamma biocidämnen.

Behandlade varor omfattas inte av godkännandekrav i BPR.

Behandlade varor kan behöva märkas.



Vad får man behandla en vara med?

• Verksamma ämnen godkända för relevant produkttyp
• Verksamma ämnen som utvärderas i relevant produkttyp

Kom ihåg att beakta eventuella villkor i ämnesgodkännandet, t ex 
särskilda koncentrations- och märkningskrav 

Artikel 58 i BPR – bl.a. krav på märkning och på vilka ämnen som 
får användas för behandling av varan.



• Användning av biocidprodukter för tillverkning av 
biocidbehandlade varor avsedda för export utanför 
EU omfattas inte av reglerna i BPR.

• För införsel och import av behandlade varor till EU så 
ska artikel 58 vara uppfylld.

Export och import i BPR



Kreosotbehandlat trä - REACH

Kreosotbehandlat trä regleras även av REACH (bilaga XVII):

• Trä som kreosotbehandlats får endast användas yrkesmässigt och 
industriellt bruk, t ex för järnvägar, kraftledningar etc.

• Kreosotbehandlat virke får  t ex inte användas inuti byggnader och på 
lekplatser.

• Begränsningarna gäller även vid återanvändning av gammalt 
kreosotbehandlat virke.



Framtiden för kreosot

• Beslutet om ett fortsatt godkännande för kreosot som verksamt 
ämne avgörande. 

• Beslutet för ämnet styr mycket ramarna för villkoren för 
produkterna.

• Incitament i BPR att fasa ut verksamma ämnen som uppfyller 
uteslutningskriterierna - kortare godkännandetider och krav på 
återkommande behovsprövning.



Framtiden för kreosot (2)

• Osäkert hur dubbelregleringen av varorna i BPR och REACH 
kommer att hanteras.

• Råder olika syn mellan MS inom EU om att tillåta användning 
av kreosot som träskyddsmedel. Olika faktorer så som 
regionala förhållanden påverkar.



Vill du veta mer?

ECHA Biocides Day 

24 + 25 oktober 2018

https://echa.europa.eu/sv/-/biocides-day

ECHA:s webbsidor om biocider

https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-
regulation/understanding-bpr

Prenumerera på vårt Biocidnyhetsbrev

http://www.kemi.se/nyheter



Status verksamma ämnen


