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I bilagan, avsnitt 1.1.8, BAT 9, rad a kolumnen ”Beskrivning” i tabellen ska det  

i stället för: ”Appliceringsområden och appliceringsutrustning (till exempel sprutboxväggar 

och robotar) som är känsliga för overspray och stänk m.m. täcks över med skydd av textilier 

eller engångsfolie, förutsatt att folien inte utsätts för slitage.”  

vara: ”Appliceringsområden och appliceringsutrustning (till exempel sprutboxväggar och 

robotar) som är känsliga för sprutdimma och stänk m.m. täcks över med skydd av textilier 

eller engångsfolie, förutsatt att folien inte utsätts för slitage.”. 

 

I bilagan, avsnitt 1.1.11.3, BAT 18, rad a kolumnen ”Beskrivning” i tabellen, första meningen 

ska det  

i stället för: ”En vattenridå som forsar ned vertikalt längs sprutboxens bakre vägg fångar upp 

färgpartiklar från overspray.”  

vara: ”En vattenridå som forsar ned vertikalt längs sprutboxens bakre vägg fångar upp 

färgpartiklar från sprutdimma.”. 

 

I bilagan, avsnitt 1.1.11.3, BAT 18, rad c kolumnen ”Teknik” i tabellen ska det  

i stället för: ”Torr separation av overspray med förbehandlat material”  

vara: ”Torr separation av sprutdimma med förbehandlat material”. 

 

I bilagan, avsnitt 1.1.11.3, BAT 18, rad c kolumnen ”Beskrivning” i tabellen ska det 

i stället för: ”En torr separation av färgoverspray med användning av membranfilter 

kombinerat med kalksten som förbehandlingsmaterial för att förhindra förorening av 

membranen.”  

vara: ”En torr separation av färgsprutdimma med användning av membranfilter kombinerat 

med kalksten som förbehandlingsmaterial för att förhindra förorening av membranen.”. 

 

I bilagan, avsnitt 1.1.11.3, BAT 18, rad d kolumnen ”Teknik” i tabellen ska det  

i stället för: ”Torr separation av overspray med användning av filter”  

vara: ”Torr separation av sprutdimma med användning av filter”. 

 



 

 

I bilagan, avsnitt 1.1.12, BAT 19, rad g kolumnen ”Beskrivning” i tabellen, första meningen 

ska det  

i stället för: ”Infångning och återcirkulation av rågasen från sprutboxen i kombination med 

effektiv avskiljning av färgoverspray.”  

vara: ”Infångning och återcirkulation av rågasen från sprutboxen i kombination med effektiv 

avskiljning av färgsprutdimma.”. 

 

I bilagan, avsnitt 2.6, BAT 37, rubriken ska det  

i stället för: ”BAT 37. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av aerosoler 

från behandling av trä och träprodukter med vattenbaserade impregneringskemikalier 

är att innesluta sprutprocesser, samla in overspray och återanvända medlet vid 

framtagningen av träskyddsmedelslösning.”  

vara: ”BAT 37. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av aerosoler från 

behandling av trä och träprodukter med vattenbaserade impregneringskemikalier är att 

innesluta sprutprocesser, samla in sprutdimma och återanvända medlet vid 

framtagningen av träskyddsmedelslösning.”. 

 

I bilagan, avsnitt 2.10, BAT 46, rad a kolumnen ”Beskrivning” i tabellen, första meningen ska 

det  

i stället för: ”De delar av delanläggningen där impregneringskemikalier förvaras eller 

hanteras, det vill säga förvaringsområden för impregneringskemikalier och områden för 

behandling, efterbehandlingskonditionering och mellanlagring (vilket innefattar 

impregneringskärl, arbetskärl, anordningar för ilastning/urtagning, område för 

droppning/torkning och kylzon), rör och kanalsystem för impregneringskemikalier och 

anordningar för kreosotrekonditionering, hålls avgränsade eller invallade.”  

vara: ”De delar av delanläggningen där impregneringskemikalier förvaras eller hanteras, det 

vill säga förvaringsområden för impregneringskemikalier och områden för behandling, 

efterbehandlingskonditionering och mellanlagring (vilket innefattar impregneringskärl, 

arbetskärl, anordningar för urlastning/utdragning, område för droppning/torkning och kylzon), 

rör och kanalsystem för impregneringskemikalier och anordningar för 

kreosotrekonditionering, hålls avgränsade eller invallade.”. 

 

I bilagan, avsnitt 2.10, BAT 46, rad a kolumnen ”Beskrivning” i tabellen, tredje och fjärde 

meningarna ska det  

i stället för: ”Spilluppsamlingstråg (tillverkade av material som är resistenta mot 

impregneringskemikalier) kan också användas som lokala avgränsningar för insamling och 

återvinning av droppar och spill av impregneringskemikalier från kritisk utrustning eller 

kritiska processer (det vill säga ventiler, inlopp till/utlopp från förvaringstankar, 

impregneringskärl, arbetskärl, zoner för ilastning/urtagning, hantering av nyimpregnerat trä, 

kylzoner/torkzoner). 

Vätskorna i avgränsningar/invallningar och spilluppsamlingstråg samlas in så att 

impregneringskemikalierna kan återvinnas och återanvändas i 

impregneringskemikaliesystemet.” 

vara: ”Spilluppsamlingstråg (tillverkade av material som är resistenta mot 

impregneringskemikalier) kan också användas som lokala avgränsningar för insamling och 



 

 

återvinning av droppar och spill av impregneringskemikalier från kritisk utrustning eller 

kritiska processer (det vill säga ventiler, inlopp till/utlopp från förvaringstankar, 

impregneringskärl, arbetskärl, zoner för urlastning/utdragning, hantering av nyimpregnerat 

trä, kylzoner/torkzoner). 

Vätskorna i avgränsningar/invallningar och spilluppsamlingstråg samlas in så att 

impregneringskemikalierna kan återvinnas för att återanvändas i 

impregneringskemikaliesystemet.”. 

 

I bilagan, avsnitt 2.10, BAT 46, rad b kolumnen ”Beskrivning” i tabellen, andra meningen ska 

det  

i stället för: ”Vätskorna på golven samlas in så att impregneringskemikalierna kan återvinnas 

och återanvändas i impregneringskemikaliesystemet.”  

vara: ”Vätskorna på golven samlas in så att impregneringskemikalierna kan återvinnas för att 

återanvändas i impregneringskemikaliesystemet.”. 

 

 


