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Naturvårdsverkets föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (NFS 2001:11) om begränsning
av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av
användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar;

NFS 2005:14
Utkom från trycket
den 31 oktober 2005

beslutade den 20 oktober 2005.
Med stöd av 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket1 att bilaga 1 och bilaga 2A skall
ha följande lydelse.

Bilaga 1

Tillämpningsområde
________________________________________
Fordonsreparationslackering
All industriell och kommersiell beläggningsverksamhet och därtill hörande
avfettningsverksamhet som utför2
- ursprunglig lackering av vägfordon, såsom de definieras i direktiv 70/156/
EEG eller en del av dessa, med material som är avsedda för reparationslackering om detta sker på annan plats än den ursprungliga produktionslinjen
eller
- lackering av släpvagnar (inbegripet påhängsvagnar) (kategori O).
________________________________________

1
Jfr Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om
begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av
organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG (EGT L 143, 30.4.2004, s.87, Celex
32004L0042).
2

Ändringen innebär att första strecksatsen upphävs.
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Bilaga 2A

I. Tröskelvärden och utsläppskontroll
Verksamhet (Tröskelvärde
för lösningsmedelsförbrukning
i ton/år)

Tröskelvärde
(Tröskelvärde för
lösningsmedelsförbrukning
i ton/år)

EUgränsvärde
för
punktutsläpp
(mg
C/Nm3)

EU-gränsvärde för
diffusa utsläpp (i procent av tillförda lösningsmedel)

EU-gränsvärden för
totala utsläpp av lösningsmedel
per produktenhet eller
på annat angivet sätt

Nya Beanfintlägg- liga
ningar anläggningar

Nya
anläggningar

Särskilda
bestämmelser

Befintliga anläggningar

_________________________________________
8. Annan
beläggning,
inbegriper
metall-,
plast-,
textil 5)
väv, folieoch pappersbeläggning
(>5)

5-15
>15

1001) 4) 25 4)
50/75 2) 20 4)
3) 4)

EU-gränsvärdet för
utsläpp gäller inneslutna beläggningsoch torkningsprocesser.
1)

Det första EUgränsvärdet för utsläpp gäller för
torkningsprocesser,
det andra för beläggningsprocesser.
2)

För textilbeläggningsanläggningar i
vilka det används
teknik som möjliggör
använding av återvunna lösningsmedel
skall EU-gränsvärdet
för utsläpp från
beläggnings- och
torkningsprocesser
sammantaget vara
150.
3)

2
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Beläggningsverksamheter som inte
kan bedrivas inneslutet (såsom skeppsbyggnad, flygplanslackering) får undantas från dessa värden,
enligt 26 §.
4)

NFS 2005:14

Rotationsscreentryck på textil omfattas av verksamhet
nr 3.
5)

________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2005.
Naturvårdsverket
LARS-ERIK LILJELUND
Ingrid Jedvall
(Enheten för miljöfarlig
verksamhet)
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