
1 

Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2013:254) om användning av 
organiska lösningsmedel 

Utfärdad den 17 oktober 2019 

Regeringen föreskriver1 att 58, 67, 80 och 81 §§ förordningen (2013:254) 

om användning av organiska lösningsmedel ska ha följande lydelse. 

58 §    Från en verksamhet som avses i 53 § och som avser läderbeläggning 

där lösningsmedelsförbrukningen är högre än 10 ton per år men inte över-

stiger 25 ton per år får de totala utsläppen av organiska lösningsmedel inte 

uppgå till mer än 85 gram per kvadratmeter belagt läder. Om lösningsme-

delsförbrukningen överstiger 25 ton organiska lösningsmedel per år, får de 

totala utsläppen uppgå till högst 75 gram per kvadratmeter belagt läder. 

Trots första stycket får de totala utsläppen av organiska lösningsmedel 

uppgå till högst 150 gram per kvadratmeter belagt läder, om verksamheten 

avser lädervaror som används som väskor, skärp, plånböcker eller andra 

mindre konsumtionsvaror. 

67 §2    Från en verksamhet som avses i 53 § där lösningsmedelsförbruk-

ningen är högre än 5 ton per år men inte överstiger 15 ton per år och verk-

samheten avser beläggning på metall, plast, textil, väv, folie, papper eller 

annat och inte omfattas av någon av 56–63 §§ får diffusa utsläpp inte inne-

bära att mer organiska lösningsmedel släpps ut än den mängd som mot-

svarar 25 procent av lösningsmedelstillförseln. Om lösningsmedelsförbruk-

ningen överstiger 15 ton per år, får de diffusa utsläppen motsvara högst 

20 procent av lösningsmedelstillförseln. 

80 §    Om det i fråga om användningen av produkter med organiska lös-

ningsmedel i en verksamhet som omfattas av 79 § kan förutses en konstant 

halt av ämnen som blir fasta när vattnet eller de flyktiga organiska före-

ningarna har avdunstat, ska det referensvärde som i planen används som 

utgångspunkt för att jämföra utsläppsminskningens storlek enligt 78 § tredje 

stycket beräknas genom att 

1. bestämma den totala massan av de fasta ämnena i den årliga mängd

tryckfärg, lack eller lim eller annat medel som används för beläggning 

(massavärdet), och 

2. multiplicera massavärdet

a) med 4, om verksamheten avser djuptryck eller flexografi, avser lami-

nering eller lackering i en tryckverksamhet, avser träbeläggning, avser 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industri-
utsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). 
2 Senaste lydelse 2014:20. 
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SFS 2019:641beläggning av textilytor, vävytor, folieytor eller pappersytor eller avser lim-

beläggning, 

b) med 3, om verksamheten avser bandlackering eller fordonsreparations-

lackering, 

c) med 2,33, om verksamheten avser beläggning med skikt som kommer

i kontakt med livsmedel eller beläggning för rymdteknik, och 

d) med 1,5, om verksamheten avser rotationsscreentryck eller annan be-

läggning. 

Om tillsynsmyndigheten medger det, får multipliceringsfaktorerna i 

första stycket 2 justeras för att återspegla visad effektivitetsökning till följd 

av användning av fasta ämnen. 

81 §    För en verksamhet som omfattas av 80 § ska planen för minskade ut-

släpp innebära ett mål för minskningen där utsläppsmålet bestäms genom att 

referensvärdet enligt 80 § multipliceras 

1. med summan av 15 plus begränsningsvärdet för diffusa utsläpp enligt

59 eller 65 §, om verksamheten omfattas av någon av de bestämmelserna, 

2. med summan av 15 plus begränsningsvärdet för diffusa utsläpp enligt

67 § första meningen, om verksamheten omfattas av den bestämmelsen, och

3. med summan av 5 plus det begränsningsvärde för diffusa utsläpp som

gäller för verksamheten enligt 45, 48, 50, 51, 52, 56, 57 eller 67 § andra men-

ingen, om verksamheten omfattas av någon av de bestämmelserna. 

Denna förordning träder i kraft den 14 november 2019. 

På regeringens vägnar 

ISABELLA LÖVIN 

Susanne Gerland 

(Miljödepartementet) 
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