
 
 
 
Tillsyn av försäljning av träskyddsbehandlat virke  
Samarbetsprojekt med G9-kommunerna 2017 

Mål med tillsynsprojektet 
- Bättre kunskap hos handlarna. 
- Handlarna ger kunderna bra information om materialval med minst miljöpåverkan.  
- Ökad kunskap leder till att impregnerat virke som kan skada människors hälsa och 

miljön inte användas mer än nödvändigt.  

Metod och avgränsningar 
Projektform är motiverat eftersom tillsyn sällan sker i detaljhandeln. G9-kommunerna är de 
nio största kommunerna efter Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är Uppsala, Västerås, 
Örebro, Eskilstuna, Karlstad, Norrköping, Linköping, Borås och Jönköping. Genom 
kommunsamarbete får flera butiker inom samma kedja besök och det ger större tryck på 
förbättringar.  
I G9-samarbetet finns en arbetsgrupp med fokus på kemikalietillsyn. Arbetsgruppen 
förberedde projektet i samarbete med Kemikalieinspektionen genom att ta fram projektplan, 
checklista, bedömningsgrunder och rapporteringsformulär.  
Tillsynsprojektet genomfördes i Jönköping, Linköping, Västerås, Örebro och Karlstad. 
Informationsbrev, checklista och Kemikalieinspektionens faktablad Bygg giftfritt i 
trädgården skickades till försäljningsställen. Därefter genomfördes inspektioner med 
checklista och bedömningsgrunder. 

Sammanfattning av projektet inom Jönköpings kommun 
I Jönköpings kommun fick elva trävaruhandlare information om träskyddsbehandlat virke. 
Av dessa besöktes sju. Inga större brister uppmärksammades, så det blev inte aktuellt med 
föreläggande eller miljösanktonsavgift. Enligt butikspersonalen är omsättningen på dessa 
varor stor så därför fanns inte äldre produkter som inte uppfyllde dagens lagstiftning. Det 
finns dock förbättringspotential enligt nedan som påpekades vid besöken. 

Förbättringsförslag på egenkontrollen som är aktuella för flera butiker 
• Tydligare placering av informationsskyltar och informationsblad underlättar för 

kunderna att ta själva. 
• Förbättrad förvaring utomhus, t.ex. mer tak, tätare yta eller omflyttning av material. 
• Tydligare avfallsrutiner, t.ex. avtal eller sälja spillbitar/skadade plankor till rabatterat pris 

istället för att skänka bort det. 

Resultat av G9-projektet 
35 butiker fick tillsyn i de fem kommunerna. De flesta tillhörde någon av kedjorna 
Byggmax, Beijer byggmaterial, XL-bygg, K-Rauta, Bauhaus, Woody, Granngården, Bygma, 
Otimera och Karl Hedin Bygghandel. Inom kedjorna var det dock olika nivå på kunskapen 
och informationen. Ingen sålde virke behandlat med krom, arsenik, kreosot eller andra 
otillåtna ämnen. De flesta butikerna bedömdes ha kunskap om träskyddsbehandlade virke 
och hade information till hands att lämna till kunderna. Totalt beslutades sex föreläggande 
med krav på åtgärder och två miljösanktionsavgifter för att svensk märkning saknades. 
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