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Jan 2018 

Förändringar i miljö och arbetsmiljöförfattningar 
Certway:s lagregistertjänst omfattar bevakning av förändringar i gällande miljö- och 
arbetsmiljöförfattningar. I lagregistret finns de författningar som du omfattas av. Innehållet i 
lagregistret kommer från den checklista som du har skickat in till Certway. Det innebär att du 
bör meddela förändringar i verksamheten som kan påverka de miljö- och 
arbetsmiljöförfattningar som du omfattas av.  

I detta dokument finns en sammanställning över de förändringar som skett sedan den senaste 
uppdateringen. Som vanligt hänvisar vi till respektive hemsida och författning för att du skall 
få en fullständig bild av hur ändringen påverkar dig och din verksamhet. 

Summering 

I detta dokument finner ni de förändringar som skett inom miljö- och arbetsmiljöområdet under 
2017. Vad förändringarna främst kan innebära för dig är följande:  

• CLP-direktivet har trätt i full kraft, dvs det är inte länge tillåtet att sälja kemikalier utan 
den nya märkningen.  

• Skatt har införts vid import av viss elektronik. 

• Om du hanterar brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som 
rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till 
sådana cisterner, finns det fr o m 1 juli 2018 krav på sekundärt skydd samt information 
till tillsynsmyndigheten enligt den nya föreskriften NFS 2017:5 Föreskrifter om skydd 
mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. OBS 
att inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter 
brandfarliga vätskor eller spillolja.  

Nya miljö- och arbetsmiljöförordningar 

AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta 
anordningar 

Den 1 december började de nya föreskrifterna om användning och kontroll av 
trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Nu samlas kraven i en och 
samma föreskrift.  

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher. Det kan till exempel vara pannor, kokkärl, 
brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. Ungefär 1,1 miljoner arbetstagare jobbar i miljöer där 
det finns trycksatta anordningar.  

De som arbetar med en trycksatt anordning riskerar vid en olycka att utsättas för en tryckvåg 
eller träffas av de utkastade delarna. Det behöver inte vara hela anordningen som går sönder. 
Dåligt fastsatta delar, till exempel slangar, kan lossna vid trycksättning och träffa de som arbetar 
i närheten. 

Förändringarna innebär att språket har förenklats för att innehållet ska bli lättare att förstå. De 
flesta allmänna kraven har dock inte ändrats mot tidigare utan är endast förtydligats. En annan 
skillnad är att alla krav på dokumentation begränsas till större anordningar så kallade klass A 
och B anordningar. För de flesta arbetsgivare innebär detta lättnader i dokumentationskraven 
och att det blir lättare att hitta i reglerna. 

De nya föreskrifterna använder inte ordet ”besiktning” utan istället används ordet ”kontroll”. Med 
de nya föreskrifterna kommer nu Arbetsmiljöverket använda samma ord ”kontroll” som de andra 
myndigheterna i Sverige som föreskriver om kontroll av trycksatta anordningar. Den tidigare 
installationsbesiktningen har tagits bort och ersatts med en första kontroll. 

Källa av.se  
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Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik 

Riksdagen har infört en ny punktskatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet 
med den nya skatten är att minska förekomsten av flamskyddsmedel i 
människors hemmiljö, och istället styra tillverkare och importörer mot mer 
miljö- och hälsovänliga alternativ. 

De nya bestämmelserna påverkar företag som yrkesmässigt tillverkar, för in 
eller importerar skattepliktiga elektronikvaror. De nya bestämmelserna påverkar också den som 
av Skatteverket godkänts som lagerhållare. Skatten ska betalas till Tullverket om importören 
inte är registrerad som godkänd lagerhållare vid importtillfället. 

Vilka varor omfattas av bestämmelserna? 
De varor som omfattas är bland annat vitvaror, datorer, läsplattor, dammsugare, telefoner, 
mobiltelefoner, routrar, cd-spelare, radio- och tv-apparater och spelkonsoler. 

En komplett lista på vilka varor (KN-nr) som omfattas av skatten inklusive de listade grupperna 
av flamskyddsmedel läser du i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. 

Källa: tullverket.se  

CLP-direktivet 

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som köps eller säljs vara klassificerade, 
förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen - faropiktogram har ersatt de äldre 
orange farosymbolerna. Återförsäljare och butiker behöver kontrollera att förpackningar med 
äldre orange märkning inte längre finns på hyllorna. OBS att överträdelser kan generera 
sanktionsavgifter.  

Mer information finner du här: http://www.kemi.se/vagledning-
for/inspektorer/kemikalieinspektionens-tillsynsprojekt/2017 

Övriga nyheter:  

GDPR (den nya PUL) 

Den 25 maj ersätts personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen GDPR. I korta 
ordalag handlar lagen om att alla personer som finns i något av dina register (kundklubbar, 
personallistor, kundregister och så vidare) har rätt att bli borttagna. Detta kräver nya rutiner för 
att stärka skyddet och rättigheterna för personer som registreras. Missar man detta som företag 
kan det bli dryga böter. För med information se certway.se.  

REACH 2018 

Senast i maj 2018 ska ämnen som importeras till eller tillverkas inom EES-området registreras 
enligt den europeiska kemikalieförordningen Reach. Här kan du läsa om vad du som företagare 
behöver göra: http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/reach-forordningen/reach-2018 

Kommunala avfallsplaner -Ökat fokus på avfallsförebyggande mål och 
åtgärder 

Med de nya föreskrifterna och vägledningen vill Naturvårdsverket att kommunerna ska lägga 
mer fokus på avfallsförebyggande åtgärder, vilket bland annat framgår av den ändrade rubriken. 
Vidare är ordningen på paragraferna ändrad så att krav på mål och åtgärder kommer först. 
Detta för att visa att det viktiga med planerna är att redovisa vad som behöver hända med 
avfallsarbetet i kommunen, inte att beskriva nuläget. De nya föreskrifterna och vägledningen 
lägger vidare stor vikt på samverkan inom kommunen, såväl som med andra aktörer i arbetet 
med att ta fram planen. 

Andra viktiga förändringar är att: 

• Avfallsplanens syfte ska beskrivas. 

• Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra 
relevanta mål, strategier och planer. 

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/16/161067.PDF
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/16/161067.PDF
http://www.kemi.se/vagledning-for/inspektorer/kemikalieinspektionens-tillsynsprojekt/2017
http://www.kemi.se/vagledning-for/inspektorer/kemikalieinspektionens-tillsynsprojekt/2017
http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/reach-forordningen/reach-2018
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• Mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit. 

• Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för att implementera 
mål och åtgärder.  

• Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för, 
vilket tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall och avfall som uppkommer i 
kommunens egna verksamheter. 

http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Kommunal-avfallsplanering/ 

Elsäkerhet 

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Det innebär att Sverige har fått ett helt nytt 
system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. 
I den nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget 
som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför 
arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen 
som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda. 
Reglerna som tidigare fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och 
förordningen om elektrisk materiel finns nu i en och samma elsäkerhetslag med en 
kompletterande elsäkerhetsförordning. De regler som tidigare fanns i starkströmsförordningen 
och förordningen om elektrisk materiel förändras inte till sitt innehåll. Inte heller 
anläggningsinnehavarnas ansvar förändras med anledning av reformen. 

http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/lag-och-ratt/gallande-regler/den-nya-elsakerhetslagen/ 

 

http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Kommunal-avfallsplanering/
http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/lag-och-ratt/gallande-regler/den-nya-elsakerhetslagen/
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Ändrade miljö- och arbetsmiljöförfattningar 

Här följer en mer detaljerad beskrivning över vilka § som har ändrats i respektive författning.   

Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Miljöbalken 

SFS 1998:808 Miljöbalken 2017: 19 - - Regeringen föreskriver att lagen (2016:784) om ändring i lagen (2016:782) om ändring i 
miljöbalken ska träda i kraft den 8 september 2017 

 2017:419 1 aug 2017 ändr. 14 kap. 12 §, 15 kap. 40 
§, 29 kap. 4 §, rubr. närmast 
före 15 kap. 39 § 

14 KAP 12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får om det finns 
särskilda skäl  
1. meddela föreskrifter om undantag från registreringsskyldigheten enligt 10 §, eller 
2. i det enskilda fallet ge dispens från registreringsskyldigheten enligt 10 §. Lag (2017:419) 

15 KAP 40 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare 
föreskrifter om  
1. avfall som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, och 
2. avfallsförebyggande åtgärder som har särskild betydelse för skyddet för människors hälsa eller 
miljön. Lag (2017:419). 

 2017:741 1 aug 2017 ändr. 26 kap. 4, 7 §§ 4 § Har en kommun gjort framställning om överlåtelse av tillsynen enligt 3 § och finner den 
tillsynsmyndighet som avses där att tillsynen inte bör överlåtas i enlighet med framställningen, ska 
tillsynsmyndigheten med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för avgörande, om 
kommunen begär det. 
Tillsynsmyndigheten får återkalla överlåtelsen av tillsyn till en kommun. Tillsynsmyndigheten ska 
återkalla överlåtelsen om kommunen ändrar sin nämndorganisation så att den strider mot 6 kap. 
7 § andra stycket kommunallagen (2017:725). Har regeringen beslutat om överlåtelse, ska 
regeringen besluta om återkallelse Lag (2017:741). 

7 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de tillsynsuppgifter som kommunen 
har enligt denna balk helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant 
avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Rätten att besluta i ett ärende 
får dock inte överlåtas till en annan kommun. 
Kommunen får också efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt anställda i den 
kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, 
dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna i 6 kap. 28–
32 och 40 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska tillämpas på den som 
fattar sådana beslut. Lag (2017:741). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K15P40
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K15P40
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K29P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K15P39
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K26P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K26P7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K26P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm


  
Datum: 

2018-01-02 

 

© Certway AB Förändringar jan 2018 Sida 5 av 17 

 

Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Miljöbalken 2017:782 1 okt 2017 ändr. 9 kap. 8 §, 11 kap. 9 b §, 
18 kap. 1 §, 26 kap. 3 § 

KAP 9 8 § Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. 
Regeringen får meddela föreskrifter om att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter 
ska prövas av länsstyrelsen. Regeringen får meddela föreskrifter om att en kommunal nämnd ska 
pröva frågor om tillstånd om den miljöfarliga verksamheten kan antas ha en liten miljöpåverkan. 
Tillstånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets 
radioanstalt ska alltid prövas av länsstyrelsen. 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, göras till 
försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen eller kommunen. Lag (2017:782). 

KAP 11 9 b § Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. 
Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas dock av länsstyrelsen, om den inte ska prövas av 
mark- och miljödomstolen enligt 7 kap. 19 eller 20 § lagen (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet. 
Anmälan om vattenverksamhet ska, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, göras till 
försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen eller kommunen. 
En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har 
gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Lag (2017:782).  

KAP 18 1 § Regeringen prövar efter överklagande 
1. beslut av statliga myndigheter i frågor som rör bildande, ändring eller upphävande av 
nationalparker, naturreservat, kulturreservat, naturminnen, strandskyddsområden, 
miljöskyddsområden eller vattenskyddsområden, utom frågor om ersättning, 
2. beslut av försvarsinspektören för hälsa och miljö enligt denna balk eller enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av balken, 
3. beslut av länsstyrelsen enligt 17 kap. 8 § att tillåta en mindre avvikelse, och 
4. andra beslut för vilka det är föreskrivet att de ska överklagas till regeringen. Lag (2017:782). 

Kap 26 3 § Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och 
kommunerna (tillsynsmyndigheter) enligt föreskrifter som meddelas av regeringen. 
Bestämmelser om tillsyn finns också i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer tillsyn inom 
kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap., med undantag för sådan miljöfarlig 
verksamhet som kräver tillstånd, och över avfallshanteringen enligt 15 kap. 
Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommun som 
begär det att i ett visst avseende utöva sådan tillsyn som annars skulle skötas av en statlig 
tillsynsmyndighet. Detta gäller inte verksamheter som utövas av Försvarsmakten, 
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt. Lag (2017:782). 

 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K9P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K11P9_b
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K18P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K26P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980812.htm#K7P19
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980812.htm#K7P20
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980812.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K17P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990381.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K15
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Miljöbalken 2017:955 2018-01-01 upph. 6 kap.; nuvarande 22 
kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d §§ 
betecknas 22 kap. 1 b, 1 c, 1 d, 
1 e §§; ändr. 5 kap. 11 §, 15 
kap. 44 §, 16 kap. 7 §, 17 kap. 
3, 6 §§, 22 kap. 1 §; nytt 6 kap., 
nya 3 kap. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 
14 §§, 5 kap. 12, 13, 14, 15 §§, 
19 kap. 6 §, 22 kap. 1 a §, rubr. 
före 3 kap. 1, 2, 10, 11 §, 5 kap. 
13, 15 §§ 

Nya bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar:  

• tydligare krav på innehåll i MKB i fråga om miljöeffekter, 

• krav på webbplatsbaserad kungörelse av MKB, och 

• prövningsmyndighetens motiverade slutsats om miljöeffekter 

• miljöbedömning ska endast krävas för verksamheter som kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. I övriga fall ska i stället en liten MKB tas fram. 

• den lilla MKB:n ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de 
väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge 

 2017:1274 2018-03-01 ändr. 4 kap. 10 § För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska det finnas en 
havsplan som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av 
anspråk på användning av området. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de 
områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav utanför de särskilda 
avgränsningslinjer, en nautisk mil räknat från baslinjerna, som framgår av bilaga 6 till lagen 
(2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Syftet med havsplanerna ska vara att 
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen. 
   Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar som i fråga om 
verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område behövs för att uppnå syftet med planen. 
Lag (2017:1274). 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

SFS 1998:899 Förordning 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

2017:793 2017-10-01 ändr. 13, 20, 37, 38, 41 §§ 13 Det krävs tillstånd för att  
1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller 
2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. 
Det krävs en anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än 
den som avses i första stycket. 
En ansökan om tillstånd enligt första stycket ska prövas av den kommunala nämnden. Ansökan 
prövas dock av försvarsinspektören för hälsa och miljö i de fall inspektören har tillsyn över 
anläggningen. 
En kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för en anmälan krävs tillstånd för att inom 
vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra stycket. Sådana 
föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.  
20 § Det som sägs i 13 § tredje stycket och 14, 16 och 17 §§ om anmälan till och medgivande av 
den kommunala nämnden ska, i de fall försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsyn över 
inrättningen eller åtgärden, i stället gälla inspektören. Föreskrifter enligt 17 § första stycket som 
kommunen har meddelat gäller inte för de inrättningar eller åtgärder som försvarsinspektören för 
hälsa och miljö har tillsyn över.  
 
 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K22P1_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K22P1_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K22P1_b
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K22P1_c
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K22P1_d
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K22P1_b
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K22P1_c
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K22P1_d
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K22P1_e
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K5P11
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

SFS 1998:899 Förordning 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Forts 
2017:793 

  37 § Den som avser att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett 
område med detaljplan, ska anmäla detta till den kommunala nämnden eller till 
försvarsinspektören för hälsa och miljö, om inspektören har tillsyn över verksamheten.  
38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera  
1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk 
för blodsmitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller 
andra liknande skärande eller stickande verktyg, 
2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller 
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell 
skola. 
Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten ska drivas 
eller arrangeras. Om försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsyn över verksamheten ska 
anmälan göras till denne. 
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, 
om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.  
41 § Försvarsmakten får meddela de ytterligare föreskrifter för Försvarsmakten, 
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt som behövs till skydd 
mot olägenheter för människors hälsa. Innan föreskrifter meddelas ska Naturvårdsverket, Havs- 
och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig inom respektive 
myndighets ansvarsområde. 

 2017:1048 2018-01-01 ändr. 44 § Kommunen ska skyndsamt underrätta  
1. länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av denna förordning, 
och 
2. lantmäterimyndigheten om de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 40 § 
första stycket 5. 
Bestämmelser om kungörande och tillgängliggörande av kommunala föreskrifter finns i 8 kap. 13 
§ kommunallagen (2017:725). Förordning (2017:1048). 

SFS 2006:412 Lag om 
allmänna vattentjänster 

2017:749 2018-01-01 ändr. 57 §, rubr. närmast före 
57 § 

57 § Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens 
område eller dess medlemmar, får en kommun sköta driften av en allmän va-anläggning i andra 
kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan 
verksamhet. 

NY: NFS 2016:8 
Miljörapport 

- 2017-01-1 Hela Föreskrifterna innehåller bestämmelser om den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken ska lämna varje år till tillsynsmyndigheten. Föreskrifterna innehåller 
även bestämmelser om att vissa verksamheter som inte är tillståndspliktiga ska lämna 
miljörapport varje år till tillsynsmyndigheten och vad den ska innehålla. 

Miljörapporten ska avse kalenderår. Den första rapporteringen enligt de nya föreskrifterna ska 
göras senast den 31 mars 2018. 

Kemikalier 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P44
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P40S1N5
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http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm
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http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm#P57
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

SFS 2008:245 Förordning 
om kemiska produkter och 
biotekniska produkter 

2017:800 2017-10-01 ändr. 24 § 24 § Försvarsinspektören för hälsa och miljö får i det enskilda fallet ge dispens från krav i  
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, 
och 
2. förordning (EG) nr 1272/2008. 
Dispens enligt första stycket får endast ges om det behövs med hänsyn till totalförsvarets 
intressen och om dispensen avser Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk 
eller Försvarets radioanstalt. Innan försvarsinspektören för hälsa och miljö ger dispens, ska han 
eller hon ge Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.  

SFS 2016:1128 
Förordning om fluorerade 
växthusgaser 

2017:495 2017-06-30 ändr. p 3 ikrafttr.- och 
övergångsbest 

3. Föreskrifterna i 11 och 13 §§ ska inte tillämpas på mobil utrustning i Försvarsmakten, 
Fortifikationsverket och Försvarets materielverk under perioden den 1 januari 2017 till och med 
den 31 december 2017. Äldre föreskrifter gäller för sådan utrustning under den perioden.  

REACH (EU-nr 
1907/2006) 

2017/227 Se länk Ändr bilaga XVII Kommissionens förordning (EU) 2017/227 av den 9 februari 2017 om ändring av bilaga 

XVII (bis(pentabromofenyl)eter)  

 2017/706 Se länk Ändr bilaga VII Kommissionens förordning (EU) 2017/706 av den 19 april 2017 om ändring i Bilaga VII vad gäller 

hudsensibilisering 

 2017/999 Se länk Ändr bilaga XIV Kommissionens förordning (EU) 2017/999 av den 13 juni 2017 om ändring av bilaga XIV  

 2017/1000 Se länk Ändr bilaga XVII Kommissionens förordning (EU) 2017/1000 av den 13 juni 2017 om ändring av bilaga XVII vad 

gäller begränsning av perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade ämnen 

 2017/1510 Se länk Ändr bilaga XVII Kommissionens förordning (EU) 2017/1510 av den 30 augusti 2017 om ändring av tilläggen i 

bilaga XVII vad gäller begränsning av cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska 

ämnen i kemiska produkter till konsumenter 

2010:1075 Förordning om 
brandfarliga och explosiva 
varor 

2017:514 2017-07-02 ändr. 13 § 13 § En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behöver 
inte ha tillstånd till sådan hantering av brandfarliga och explosiva varor som sker som ett led i 
tillsynen. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen behöver inte ha tillstånd till hantering av 
explosiva varor. 
Tullverket och Kustbevakningen behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av explosiva varor 
som sker i samband med beslag av sådana varor. 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och 
Fortifikationsverket behöver ha tillstånd endast för  
1. tillverkning av explosiva varor,  
2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är jämförbar med tillverkning,  
3. förvaring av explosiva varor på fasta platser, och 
4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning. 
En utländsk myndighet behöver inte ha tillstånd till hantering eller överföring av explosiva varor 
vid samarbete enligt 4 kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning 
(2017:514). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080245.htm#P24
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/306R1907.htm
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http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/393L0067.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0706&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0706&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1510
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1510
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1510
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101075.htm#P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101075.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170496.htm


  
Datum: 

2018-01-02 

 

© Certway AB Förändringar jan 2018 Sida 9 av 17 

 

Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

SFS 2010:1010 Lag om 
brandfarliga och explosiva 
varor. 

2017:268 2017-05-15 ändr. 29, 30 §§; ny 29 a § 29 § Den som av oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till böter. 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till  

1. böter eller fängelse i högst ett år om brottet avser brandfarliga varor, eller 

2. böter eller fängelse i högst två år om brottet avser explosiva varor. Lag (2017:264). 

29 a § Om uppsåtligt brott mot 16 § första stycket avser explosiva varor och är att anse som grovt 

döms till fängelse i lägst ett och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det 

särskilt beaktas om 

1. varan har varit av särskilt farlig beskaffenhet, 

2. hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett flera varor eller en stor mängd av 

en vara, eller 

3. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.   Om brottet är att anse som synnerligen grovt 

döms till fängelse i lägst tre och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt 

ska det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett ett stort 

antal varor eller en särskilt stor mängd av en vara. Lag (2017:264). 

30 § I ringa fall döms inte till ansvar enligt denna lag. 

Till ansvar enligt 28 eller 29 § döms det inte om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller 

lagen (2000:1225) om straff för smuggling. 

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna 

lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2017:264). 

 2017:762 2018-01-01 ändr. 26 § 6 §2 En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera 
nämnder. 
En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter som 
kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra 
kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt 
en annan kommun. 
En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun uppdra 
åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte sådana ärenden som 
avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna i 6 kap. 
28–32 och 40 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd 
ska tillämpas på den som fattar sådana beslut. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm#P29
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm#P30
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

SFS 2010:1010 Lag om 
brandfarliga och explosiva 
varor. 

2017:1138 2018-01-01 ändr. 29, 29 a § Om uppsåtligt brott mot 16 § första stycket avser explosiva varor och är att anse som grovt döms 
till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt 
beaktas om  
1. varan har varit av särskilt farlig beskaffenhet, 
2. hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett flera varor eller en stor mängd av 
en vara, eller 
3. gärningen annars har varit av särskilt farlig art. 
Om brottet är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst fyra och högst sex år. Vid 
bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om hanteringen, 
överföringen, importen eller exporten har avsett ett stort antal varor eller en särskilt stor mängd av 
en vara. Lag (2017:1138). 

KIFS 2008:2 Kemiska 
produkter och biotekniska 
organismer 

2017:1 24 maj 2017 
bilaga 5 och 
den 30 april 
2017 bilaga 6. 

Ändrar bilaga 5 och 6 Ändring gällande gränsvärden för formamid och BIT i leksaker; undantag för bly och kadmium i 
vissa medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument i enlighet med RoHS-
direktivet. 

 2017:2 17-11-06 Ändrar bil 6 Undantag för renovering eller reparation av medicintekniska produkter i enlighet med RoHS-
direktivet. 

 2017:3 17-06-01 Upphäver 4 kap. 2 a § samt 
ändrar 4 kap. 1, 2 och 4 §§ 

Ändring gällande vilka faroklasser som ska omfattas av begreppet särskilt farliga kemiska 
produkter och vilka produkter som ska vara undantagna från reglerna. 

 2017:5 2017-11 24 
bilaga 5, den 1 
januari 2018 
bilaga 4 och i 
övrigt den 1 juli 
2018.  

Ändrar 5 kap. 18b §, bilaga 4 
och bilaga 5. 

Översyn av undantag från kvicksilverförbudet samt nya gränsvärden för CMI och MI i leksaker. 

CLP (1273/2008) 2017/776 Se länk Se länk Ny teknisk anpassning av regler för klassificering:  http://www.kemi.se/nyheter-fran-
kemikalieinspektionen/2017/ny-teknisk-anpassning-av-regler-for-klassificering-och-markning/ 

Avfallshantering  

SFS 2014:1073 
Producentansvar för 
förpackningar 

2017:167 2017-03-31 ändr. p 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 
12 ikrafttr.- övergångsbest. 

2. Bestämmelserna i 37 § tillämpas första gången i fråga om förpackningar och varor som är 
inneslutna i eller skyddas eller presenteras av en förpackning som tillverkas, säljs eller förs in i 
Sverige efter utgången av mars 2020. 3. Bestämmelserna i 38–42, 49–54, 60 och 61 §§ tillämpas 
första gången i fråga om insamlingssystem som avses att drivas efter utgången av mars 2020. 4. 
Bestämmelserna i 43–48 §§ tillämpas första gången i fråga om ansökningar om tillstånd som 
skickas in efter utgången av mars 2019. 5. Bestämmelserna i 55–57 §§ tillämpas första gången i 
fråga om förpackningsavfall som samlas in efter utgången av mars 2020. 6. Bestämmelsen i 58 § 
tillämpas första gången i fråga om information som ges efter utgången av mars 2020. 9.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm#P29
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm#P29_a
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

SFS 2014:1073 
Producentansvar för 
förpackningar 

Forts 
2017:167 

  Bestämmelserna i 25–27 §§ i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 
förpackningar och varor som är inneslutna i eller skyddas eller presenteras av en förpackning 
som tillverkas, säljs eller förs in i Sverige före utgången av mars 2020. 10. Bestämmelsen i 28 § i 
den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för avfall som har uppstått före utgången av 
mars 2020. 11. Bestämmelserna i 29 och 30 §§ i den upphävda förordningen gäller dock 
fortfarande för förpackningsavfall som har samlats in före utgången av mars 2020. 12. 
Bestämmelserna i 31 § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för uppgifter som 
avser kalenderåren fram till och med 2019. 

SFS 2015:1074 
Producentansvar för 
returpapper 

2017:168 2017-03-31 ändr. p 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 
ikrafttr.- och övergångsbest 

3. Bestämmelserna i 11 § tillämpas första gången i fråga om tidningar och papper som tidningar 
trycks på som tillverkas, trycks eller förs in till Sverige efter utgången av mars 2020. 4. 
Bestämmelserna i 12–16, 23–27, 32 och 33 §§ tillämpas första gången i fråga om 
insamlingssystem som avses att drivas efter utgången av mars 2020. 5. Bestämmelserna i 17–22 
§§ tillämpas första gången i fråga om ansökningar om tillstånd som skickas in efter utgången av 
mars 2019. 6. Bestämmelserna i 28–30 §§ tillämpas första gången i fråga om returpapper som 
samlas in efter utgången av mars 2020. 7. Bestämmelsen i 31 § tillämpas första gången i fråga 
om information som ges efter utgången av mars 2020. 10. Bestämmelserna i 4–6 c och 8–10 §§ i 
den upphävda förordningen gäller dock fortfarande returpapper som uppkommer eller samlas in 
före utgången av mars 2020. 11. Bestämmelserna i 7 § i den upphävda förordningen gäller dock 
fortfarande för uppgifter som avser kalenderåren fram till och med 2019. 

SFS 2011:927 
Avfallsförordningen 

2017:169 2017-03-31 ändr. p 2 ikrafttr.- och 
övergångsbest. till 2014:1076 

2. Bestämmelserna i 24 a–24 d §§ tillämpas första gången för förpackningsavfall och returpapper 
som uppkommer efter utgången av mars 2020. 

 2017:802 2017-10-01 ändr. 72 § 72 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter som avviker från 15 kap. miljöbalken och denna 
förordning och som gäller hur hushållsavfall och farligt avfall ska hanteras inom Försvarsmakten, 
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. Innan sådana 
föreskrifter meddelas ska Naturvårdsverket ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2017:802). 

 2017:979 2018-01-01 ändr. 78 § Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av planer och program finns i 6 kap. miljöbalken 
och i miljöbedömningsförordningen (2017:966). Förordning (2017:979). 

SFS 2006:311 Förordning 
om transport av farligt 
gods 

2017:607 2017-08-01 
överg.best 

ändr. 15 § 15 § Transportmyndigheterna får meddela ytterligare föreskrifter om och särskilda beslut på de 
områden och i den utsträckning som anges i 20 § andra stycket 1–12 och 17 lagen (2006:263) 
om transport av farligt gods, samt på motsvarande områden meddela ytterligare föreskrifter om 
verkställighet av lagen och denna förordning. 
Föreskrifter om avgifter enligt 20 § andra stycket 16 lagen om transport av farligt gods får 
meddelas av  
1. Transportstyrelsen för den verksamhet som styrelsen utövar utom när det gäller statsluftfart, 
och 
2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för den verksamhet som myndigheten utövar.  
Avgifter för Transportstyrelsens tillsyn av fartyg får bestämmas upp till full kostnadstäckning. 

MSBFS 2016:8 Transport 
av farligt gods på väg 
ADR 

 

 

2017:1 2017-10-01 Mindre delar Se länk https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Transport-av-farligt-
gods/MSBFS-20171/ 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm#P72
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm#P78
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170966.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060311.htm#P15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060311.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060311.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060311.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060263.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060311.htm
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Påföljder 

SFS 2012:259 Förordning 
om miljösanktionsavgifter 

2017:883 2017-11-01 ändr. rubr. till 9 kap.; ny 9 kap. 
22 §, rubr. närmast före 9 kap. 
22 § 

9 Kap EU-förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från 

sjötransporter. 22§ För en överträdelse av artikel 8, 9, 10, 11 eller 12 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och 

verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG genom 

att inte uppfylla föreskrivna krav på övervakning eller rapportering ska en miljösanktionsavgift 

betalas med 10 000 kronor. 

Brandskyddsbestämmelser 

SFS 2003:778 Lag om 
skydd mot olyckor 

2017:53 2017-04-01 ändr. 1 kap. 4 § Hänvisning till den nya hälso- och sjukvårdslagen. 

 2017:745 2018-01-01 ändr. 3 kap. 12 § 12 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter som kommunen har 
enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får 
en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. 
En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt en anställd i den 
andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden, dock inte i sådana ärenden som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). 
Bestämmelserna i 6 kap. 28–32 §§ och 40 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till 
nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut. 

Arbetsmiljö  

SFS 2008:567 
Diskrimineringslag 

2017:282 2017-07-01 ändr. 4 kap. 18 § 18 § Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvudman får, i fråga om 
utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), överklagas till Överklagandenämnden för högskolan 
på den grunden att beslutet strider mot  
1. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 §, om beslutet avser 
a. tillträde till utbildning, 
b. tillgodoräknande av utbildning, 
c. anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll, 
d. byte av handledare, 
e. indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskarnivå, eller 
f. en ingripande åtgärd mot en student, 
2. diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3, eller 
3. förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 §. 
Om överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot något av förbuden och 
att detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslutet undanröjas och ärendet, om det behövs, 
visas åter till universitetet eller högskolan för ny prövning. 
Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, ska överklagande ske i den ordning 
som föreskrivs där i stället för enligt första stycket. 

http://notisum.se/rnp/sls/lag/20120259.htm#K9
http://notisum.se/rnp/sls/lag/20120259.htm#K9P22
http://notisum.se/rnp/sls/lag/20120259.htm#K9P22
http://notisum.se/rnp/sls/lag/20120259.htm#K9P22
http://notisum.se/rnp/sls/lag/20120259.htm#K9P22
http://notisum.se/rnp/eu/lag/309L0016.htm
http://notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm#K1P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm#K3P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K4P18
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K2P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K2P19
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

SFS 2008:567 
Diskrimineringslag 

2017:1081 2018-05-01 ändr. 2 kap. 12 c § Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 § första stycket 1 gäller inte 
1. i fråga om bostäder, 
2. för privatpersoner, och 
3. om det i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i fråga om fastigheter 
och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i 
bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) eller äldre motsvarande bestämmelser och enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Lag (2017:1081). 

 2017:1128 2018-01-01 ändr. 2 kap. 14 a § Förbudet mot diskriminering i 14 § 1 som har samband med kön hindrar inte tillämpning av 
bestämmelser i lag om änkepension eller utbetalning av barnbidrag. Lag (2017:1128). 

AFS 2001:4 Gasflaskor 2017:5 2017-12-01 Upphör 5, 12–14, 16–18 och 
20–21 §§ 

- 

AFS 2011:19 Kemiska 
arbetsmiljörisker 

2017:4 2017-12-01 Ändr 20a§ 20 a §1 Områden, lokaler och inhägnader där så stora mängder farliga 
kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten ska skyltas 
med tillämpliga faropiktogram om inte märkningen av de individuella 
behållarna kan ses och läsas utifrån. 
Utöver skyltning enligt första stycket ska skyltar med förbud, påbud och 
varningar som rör kemiska risker sättas upp när riskbedömningen enligt 8 § 
i dessa föreskrifter visar att det behövs. 

AFS 1999:8 Användning 
av pressar och gradsaxar 

2017:2 2017-07-01 Upphör: Punkt 2.1 i bilaga 2  
Ny: punkt 2.14 a bilaga 1  

2.14 a Pressar i kategori II–V och gradsaxar i kategori II och IV skall när de 
används vara försedda med tillämplig kategoriskylt: 
– Pressar med skyddsgrind (kategori II): DENNA PRESS FÅR ENDAST 
ANVÄNDAS MED SKYDDSGRIND ELLER SKYDDAT PRESSVERKTYG. 
– Pressar som är avsedda att användas endast med skyddade pressverktyg 
(kategori III): DENNA PRESS FÅR ENDAST ANVÄNDAS MED SKYDDAT 
PRESSVERKTYG. 
– Pressar som är avsedda att användas endast för manuellt arbete med 
varma arbetsstycken (kategori IV): DENNA PRESS FÅR ENDAST ANVÄNDAS 
FÖR BEARBETNING AV VARMT ARBETSSTYCKE. 
– Pressar som är avsedda att användas endast för automatdrift (kategori 
V): DENNA PRESS FÅR ENDAST ANVÄNDAS FÖR AUTOMATDRIFT. 
– Gradsaxar som har fasta eller förreglande avskärmningsskydd framför 
skär och tillhållare för att skydda operatören vid manuell betjäning (kategori 
II): DENNA GRADSAX FÅR ENDAST ANVÄNDAS MED FAST 
ELLER FÖRREGLANDE AVSKÄRMNINGSSKYDD FRAMFÖR SKÄR 
OCH TILLHÅLLARE. 
– Gradsaxar som är avsedda att användas endast för automatdrift (kategori 
IV): DENNA GRADSAX FÅR ENDAST ANVÄNDAS FÖR AUTOMATDRIFT. 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K2P12_c
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K2P12S1N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K2P14_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K2P14N1
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Nya författningar 

Författning Träder i kraft Kortfattad beskrivning 

AFS 2017:3 Användning och kontroll av 
trycksatta anordningar 

2017-12-01 Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att 
precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Dessa 
föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning. Ersätter:  

• AFS 2005:3 om besiktning av trycksatta anordningar,  

• AFS 2002:1 om användning av trycksatta anordningar,  

• AFS 2005:2 om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt  

• AFS 2001:4 om gasflaskor 

Upphörda författningar:  

Författning Upphör Ersätts av 

SFS 1998:899 
Miljökonsekvensbeskrivningar 

2018-01-01 2017:966 Miljöbedömningsförordning 

NFS 2003:24 Skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor 

2018-07-01 NFS 2017:5 Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. 

AFS 1994:54 Högtryckssprutning 2017-06-01 Föreskrifterna om högtryckssprutning, AFS 1994:54 upphävs. Reglerna slutar gälla den sista juni 2017. Eftersom det finns 
nyare regler som högtrycksutrustningarna omfattas av. Främst SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete och reglerna om 
arbetsutrustning, så saknas det motiv att behålla föreskrifterna. Arbetsmiljöverket anser att den befintliga lagstiftningen är 

tillräcklig. 
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Bilaga 1: Information om lagregistret 

Certway AB har fått uppdrag att ta fram/bevaka de miljö- och arbetsmiljöföreskrifter, som omfattar 
er verksamhet. Här följer lite information om lagregistretet och uppdateringstjänsten. 

Uppdatering sker i enlighet med de önskemål som ni angett vid tecknandet av prenumerationen. 
Med uppdateringen får ni 

• ett lagregister innehållande de författningar som ni omfattas av (vanligt vis miljö- 
och/eller arbetsmiljöförfattningar) 

• en beskrivning av de ändringar som skett sedan er senaste uppdatering, Den är 
upplagd så att viktiga förändringar beskrivs lite utförligare. Det finns också en 
sammanställning över alla förändringar som skett med en kortfattad beskrivning av vad 
de innebär.  

Uppdateringen erhålls via ett mail från Certway AB. 

Beskrivning av registret 

I registret finns en sammanställning över de nationella miljö- och/eller arbetsmiljöförfattningar 
som du omfattas av.  

Om du är certifierad enligt ISO 14001 eller FR2000 finns det ett krav på att du ska kontrollera 
lagefterlevnaden. Detta kan du lösa enkelt genom att fylla i kolumnen ”Kommentar 
efterlevnad”, med en kortfattad beskrivning/kommentar om hur du har följt respektive författning 
under året. Kom ihåg att sätta in datum när granskningen av efterlevnaden gjordes samt en 
signatur på den som gjort detta i kolumnrubriken. (se exempel i den gulmarkerade kolumnen 
nedan) 

Vissa revisorer tycker det även är bra om det finns en spårbarhet mellan författningskraven samt 
hur du säkerställer att de följs. Därför finns kolumnen ”Styrs genom” där du kan hänvisa till vilken 
rutin i ditt ledningssystem som innebär att du följer det aktuella kravet. Ibland kanske det inte 
finns en skriftlig rutin och då kan du bara ange med ord vad ni gör. Exempel på hur det kan se ut 
finns i den grönmarkerade kolumnen nedan.   

 

 

OBS att du även måste lägga till övriga intressenters krav i registret. Ex på intressenters krav kan 
vara:  

• lokala myndighetskrav är t ex krav som kommunerna ställer på dig t ex 
renhållningsordning, miljöplan, hälsoskyddsföreskrifter, Agenda 21, ABVA eller liknande.  

• specifika kundkrav t ex allmänna leveransvillkor etc 

• personalkrav eller fackliga krav 

• ägarkrav 

• krav från hyresvärd etc.  
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Några av dessa kan vara inlagda, men det behöver kompletteras. 

Registrets giltighet 

Då lagbestämmelserna kontinuerligt uppdateras, är lagregistret giltigt det datum som finns 
angivet i dokumenthuvudet samt i dokumentnamnet. Den korrekta uppdateringen av 
lagstiftningen finns alltid på de hemsidor dom finns beskrivna under Länkar nedan. Målsättningen 
med registret är att det skall innehålla de miljö- och arbetsmiljöföreskrifter som er verksamhet 
omfattar. Det innebär att ni måste lämna korrekta uppgifter om er verksamhet till Certway AB och 
fylla i de checklistor som Certway AB ber er fylla i. Det innebär också att ni måste meddela 
Certway AB om ni genomför förändringar inom verksamheten som kan påverka föreskrifterna. 
Ex på ändringar är att nya arbetsmoment har införts med nya typer av maskiner och 
arbetsmiljörisker. 

Avvikelser på lagregistret 

Revisorerna har olika fokus på lagregistret. En del tycker att alla miljöförfattningar ska vara med, 
även de som kanske inte alltid är så relevanta för ditt företag, medan andra tycker att enbart de 
mest relevanta ska vara med.  

Certway försöker att ligga mitt emellan dessa krav. Dvs vi försöker undvika irrelevanta 
författningar, men ändå inte hoppa över någon författning som revisorer kan uppfatta som viktig.  

Om du får avvikelse på ditt lagregister som innebär att någon författning ska läggas till eller tas 
bort, meddela då oss, så gör vi de åtgärder som krävs kostnadsfritt. OBS gäller inte avvikelser på 
kommentar efterlevnaden. 

Uppsägning av prenumaration/bevakning 

Om ni inte önskar fortsatt bevakning/prenumeration av de miljö- och arbetsmiljölagar som ni 
omfattas av skall ni saga upp prenumerationen via mail, minst en månad innan nästa 
uppdatering, till Certway AB (marie@certway.se).  

Ordlista 

Lagar stiftas av riksdagen. (publiceras i Sveriges Författningssamling, SFS) 

Förordningar utfärdas av regeringen. (publiceras i SFS) 

Föreskrifter beslutas av myndigheter. (publiceras i respektive myndighets författningssamling) 

Ovanstående författningar är bindande. En myndighet får inte utfärda föreskrifter utan 
bemyndigande från regeringen. 

Allmänna råd innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av en författning (lag, 
förordning eller föreskrift) och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Det 
behövs inget särskilt bemyndigande för att en myndighet ska få besluta allmänna råd på sitt 
område. 

När en ny lag stiftas eller förordning utfärdas, så tilldelas den ett namn och ett författningsnummer 
(”SFS-nummer”) som är identisk med SFS-beteckningen för den första utgåvan av författningen, t 
ex Miljöbalken (1998:808). Detta ursprungliga namn och nummer behålls i titeln på författningen 
även när författningen senare ändras genom en ändrings-författning, som i sig tilldelas ett eget 
nummer (senaste ändringen i Miljöbalken har t ex ändringsförfattningsnummer 2009:1326 och 
heter Lag (2009:1326) om ändring i Miljöbalken (1998:808)). Miljöbalken behåller alltså namnet 
och numret Miljöbalken (1998:808) trots att den har ändrats flera gånger sedan 1998. Paragrafer 
som har ändrats sedan den ursprungliga lagen/förordningen kom till är märkta med ett 
ändringsförfattnings-nummer i slutet av paragrafen. 
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Länkar 

För att hitta den fullständiga författningstexten kan ni titta på följande sidor;  

Rättsnätet;  www.notisum.se 

Riksdagen:  www.riksdagen.se 

Arbetsmiljöverket:  www.av.se 

Kemikalieinspektionen; www.kemi.se 

Naturvårdsverket;  www.naturvardsverket.se 

Myndigheten för samhällsberedskap  
och beredskap:  www.msb.se 

Är det något ni undrar över kan ni kontakta Certway AB; 

Certway AB 
Gymnasievägen 22 
141 38 Huddinge 

marie@certway.se 

Tel; 08-449 87 49 

 


