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Bilaga 
 
Ämne 
_________________________________ 
Arsenikföreningar 

Förbud eller begränsning 
_________________________________ 

I.  Arsenikförening och preparat som inne-
håller den får inte användas för de nedan an-
givna ändamålen, om inte annat föreskrivs: 

a) För att hindra tillväxt av mikroorganis-
mer, växter och djur 

- på båtskrov 
- på burar, flottar, nät, redskap och annan ut-

rustning som används för odling av fisk  
eller skaldjur, 

- på annat redskap eller annan utrustning 
som helt eller delvis är nedsänkt i vatten. 
 

Sådana i punkten a) avsedda produkter som 
behandlats med arsenikföreningen eller med 
preparat som innehåller den får inte släppas ut 
på marknaden. 
 

b) Som träskyddskemikalie. Trä som arse-
nikbehandlats får inte släppas ut på markna-
den. 
 

Förbudet eller begränsningen tillämpas dock 
inte på följande bruksändamål: 
 

1. För träskydd genom vakuum- eller tryck-
impregnering i industrianläggningar med en 
blandning av oorganiska kopparkrom-
arsenikföreningar (CCA-impregneringsmedel, 
typ C). Så behandlat trä får inte släppas ut på 
marknaden innan fixeringen av träskyddsmed-
let är avslutad. 
 

2. Trä som behandlats vid industrianlägg-
ningar som avses under punkt 1 kan släppas ut 
på marknaden för yrkesmässig och industriell 
användning, förutsatt att virkets hållfasthet är 
nödvändig för människors eller husdjurs sä-
kerhet, och att det är osannolikt att allmänhe-
ten kommer i hudkontakt med det under dess 
livslängd.  

Detta undantag tillämpas på följande kon-
struktionsvirke: 

 -konstruktionsvirke i offentliga byggnader, 
jordbruks- och kontorsbyggnader samt indu-
strianläggningar, 

- broar och broverk, 
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- konstruktionstimmer i sötvatten eller 
bräckt vatten, till exempel bryggor och broar, 

- bullerskydd, 
- lavinskydd, 
- skyddsräcken och skyddsbarriärer vid  vä-

gar, 
- stolpar av rundvirke i mark till stängsel  

för kreatursbesättning, 
-  konstruktioner för skydd mot jordras, 
- stolpar för överföring av el och telekom-

munikationer, 
- järnvägssyllar i mark. 

 
Behandlat trä som avses i punkterna 1 och 2 

ovan får dock inte användas 
- i bostadshus, oavsett ändamål, 
- på något ställe där det finns risk för uppre-

pad hudkontakt, 
- i havsvatten, 
-för jordbruksändamål, med undantag av 

konstruktionsvirke och stängselstolpar för 
kreatursbesättning som nämns ovan i punkt 2, 

- i anordningar där behandlat trä kan komma 
i kontakt med mellan- eller slutprodukter som 
är avsedda att förtäras av människor eller djur.
 

II. Arsenikförening och preparat som inne-
håller den får inte användas för behandling av 
industrins kyl-, process- eller avloppsvatten. 
 
 

    
 
Kvicksilveföreningar 

 
Kvicksilverförening och preparat som inne-

håller den får inte användas för följande 
bruksändamål: 
 

a) för att förhindra tillväxt av mikroorga-
nismer, växter eller djur  

- på båtskrov, 
- på burar, flottar, nät, redskap och annan ut-

rustning som används för odling av fisk eller 
skaldjur,  

- på annat redskap eller annan utrustning 
som helt eller delvis är nedsänkt i vatten 
 

b) för träskydd, 
 

c) för impregnering av textilier eller i garn 
som används för tillverkning av textilier, 
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d) för behandling av industrins kyl-, pro-
cess- eller avloppsvatten. 
 

Sådana i punkterna a-c avsedda produkter 
som behandlats med kvicksilverförening eller 
preparat som innehåller den får inte släppas ut 
på marknaden. 
 
 

Dibutyltennväteborat (DBB) DBB eller preparat eller produkt som inne-
håller minst 0,1 viktprocent DBB får inte 
släppas ut på marknaden. DBB och preparat 
som innehåller DBB får dock överlåtas för 
tillverkning av produkter som innehåller 
mindre än 0,1 viktprocent DBB. 


