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Jan 2021 

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 
Vad förändringarna främst kan innebära för dig är följande:  

• AFS 2011:19 Kemiska produkter: fr o m den 20 februari 2021 omfattas dieselavgaser 
och arbete som innebär hudexponering för vissa använda mineraloljor av de särskilda 
krav som gäller på carcinogena, mutagena reproduktionsstörande ämnen  dvs krav på 
utredning om varför det inte går att ersätta produkten samt en dokumenterad 
riskbedömning 

• AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden: Den 20 februari 2021 får elva ämnen nya eller 
sänkta gränsvärden. Några av de ämnen som berörs av förändringen är beryllium, 
dieselavgaser, MOCA och N-metyl-2-pyrrolidon (NMP). Kravet på tillstånd för att 
hantera MOCA tas bort, i och med att ett gränsvärde förs in. 

• REACH-förordningen: Den 2 januari 2021 börjar ett förbud gälla mot 
impregneringsmedlet TDFA i sprejprodukter som säljs till allmänheten, eftersom det kan 
orsaka allvarliga akuta lungskador. Detta gäller om sprejen också innehåller organiska 
lösningsmedel. Yrkesmässiga användare ska få särskild information om riskerna med 
TDFA-produkter i märkning och säkerhetsdatablad. Syftet med begränsningen är att 
skydda allmänheten och att göra yrkesmässiga användare medvetna om riskerna med 

produkterna. För mer information se kemikalieinspektionens hemsida.  

UFI-kod ska finnas i säkerhetsdatabladen fr o m 1 jan 2021.  

Från och med 4 januari 2021 krävs tillstånd enligt Reach-förordningen för 
oktylfenoletoxilat och nonylfenoletoxilat. Tillstånd krävs både för användning och 

utsläppande på marknaden. Det finns vissa undantag. Mer information: Kommande 

slutdatum och sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen 

Den 3 februari 2021 kommer ett nytt förbud mot nonylfenoletoxilat i kläder och andra 
textilier som kan komma att tvättas i vatten om de innehåller mer än 0,01 viktprocent 
av ämnet. Nonylfenoletoxilat bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och 
innebär oacceptabla risker för bland annat fisk. Mer information: Aktuellt om begränsningar 

• Avfallsdirektivet: Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och 
distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen som finns på 
kandidatförteckningen i varorna till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska 
kemikaliemyndigheten ECHA. Det gäller om halten av ämnet i varan är minst 0,1 
viktprocent. Mer information: Kort om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen 

https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2020/11-nya-amnen-blir-tillstandspliktiga-enligt-reach-forordningen/
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/tillstand-i-reach-for-sarskilt-farliga-amnen/kommande-slutdatum-och-sista-ansokningsdatum-for-tillstandspliktiga-amnen
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/tillstand-i-reach-for-sarskilt-farliga-amnen/kommande-slutdatum-och-sista-ansokningsdatum-for-tillstandspliktiga-amnen
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/begransningar-i-reach---eu-regler-for-vissa-kemikalier/aktuellt-om-begransningar#h-Nonylfenoletoxilateritextilier
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/avfallsdirektivet/kort-om-anmalan-av-amnen-i-varor-till-scip-databasen
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• AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning: AFS:en för arbetsplatsens utformning har 
ersatts med en ny. Nyheter är: 
o regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den 

färdiga arbetsplatsen och skärpta regler om tillgänglighet, 
o att nya ska arbetsplatser vara anpassade efter de med funktionsnedsättning t ex 

ska dörrbredd en vara anpassade för rullstolar och utrymningsvägarna anpassade 
för de med funktionsnedsättning,  

o det vara ett rörelseutrymme på 0,8 meter när man ska arbeta med  arbetsmoment 
där man behöver vrida, huka eller böja sig ned.  

I o m att AFS 2020:1 träder i kraft upphör även AFS 2008:13 Skyltar & signaler, AFS 
1998:2 Arbete i kylda livsmedelslokaler samt AFS 1997:2 Arbete i stark värme att 
upphöra.  

• Leksaksdirektivet: Den 20 maj 2021 införs strängare gränsvärden för innehåll av det 
cancerframkallande ämnet formaldehyd i leksaker. Dessutom kommer helt nya 
gränsvärden för hur mycket formaldehyd som får avges från leksaker av plast och trä. 
Strängare gränsvärden för hur mycket aluminium som får läcka från leksaker börjar 
också gälla 20 maj 2021. Mer information: Aktuella ändringar i leksaksdirektivet.  

• Farliga ämnen i elektriska & elektroniska produkter: Användning av ftalaterna DEHP, 
BBP, DBP och DIBP i medicintekniska produkter och övervaknings- och 
kontrollinstrument som räknas som elektronik förbjuds efter den 22 juli 2021. 
Gränsvärdet är 0,1 viktprocent i homogent material, till exempel mjuk plast. Ämnena 
förbjöds två år tidigare i övriga typer av elektronikvaror. Ftalater används ofta som 
mjukgörare i plast. Mer information: Kort om elektronikreglerna 

• ADR: föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i 
bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har även gjorts i 
bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och 
RID-S. Här kan särskilt ändringar i del 10 i ADR-S nämnas gällande att 
övergångsbestämmelser för vissa tankar har löpt ut och därmed tas bort. 

  

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/leksaker/aktuella-andringar-i-leksaksdirektivet
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/elektrisk-och-elektronisk-utrustning---rohs/kort-om-elektronikreglerna---rohs
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Nya och ändrade föreskrifter 

Ny AFS för Arbetsplatsens utformning 
Den 1 januari 2020 träder de nya föreskrifterna om arbetsplatsens 
utformning i kraft. En av de viktigaste nyheterna är förtydligandet av kravet 
på att byggherrar, arkitekter och andra projektörer, samt 
byggarbetsmiljösamordnaren (Bas-P), ska ta hänsyn till arbetsmiljön i 

bruksskedet, alltså i den färdiga byggnaden, redan vid projekteringen. Detta har tidigare bara 
framgått i arbetsmiljölagen. 

Tillgängliga arbetsplatser för alla 
Även kraven då man projekterar nya arbetsplatser skärps. Den framtida arbetsplatsen, inklusive 
personalutrymmen, ska vara tillgänglig, så att så många som möjligt kan använda arbetsplatsen 
på lika villkor. Ett exempel är att arbetsplatser ska dimensioneras för personer som använder en 
mindre utomhusrullstol. Ett annat att sambanden mellan olika delar, eller rum, på arbetsplatsen 
ska underlätta för arbetstagarna att hitta och få en överblick. 

Befintliga arbetsplatser, inklusive personalutrymmen, ska som tidigare vara tillgängliga för de 
arbetstagare som behöver använda dem. 

Tillräckliga utrymmen 
Det ska finnas de utrymmen som behövs för den verksamhet som kommer att bedrivas. Olika 
servicearbeten i fastigheten ska också kunna ske i en god och säker arbetsmiljö. Det ska till 
exempel finnas lämpliga städutrymmen och möjlighet att tvätta fönster på säkert sätt. 

Det behöver också finnas tillräckligt utrymme för att kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt 
sätt. Tidigare angavs ett mått på 0,8 meter fritt arbetsutrymme vid vård och omsorgsarbete. Den 
texten fanns i de allmänna råden. Nu finns detta belastningsergonomiska krav i paragraftext och 
gäller generellt för alla arbetsplatser för de arbetsmoment där man behöver vrida, huka eller 
böja sig ned. 

Tillgängliga utrymningsvägar 
Kraven skiljer sig åt för projektering av nya arbetsplatser och befintliga arbetsplatser. Vid 
projektering för nya arbetsplatser ska det finnas tillfälliga utrymningsplatser. De ska ha tvåvägs 
kommunikationssystem, till exempel en telefonförbindelse så man kan komma i kontakt med 
räddningstjänsten, eller någon som kan larma räddningstjänsten. På befintliga arbetsplatser ska 
det också normalt finnas tillfälliga utrymningsplatser om utrymningsvägarna inte är tillgängliga, 
men på en del arbetsplatser kan det vara omöjligt att ordna. Arbetsgivaren ska då ha en 
möjlighet att säkerställa utrymningen på annat sätt. 

Utrymning och brandskydd 
Arbetsgivaren ska ha rutiner för utrymning och för att förebygga att det börjar brinna. Det ska 
finnas brandredskap som till exempel brandsläckare. 

Arbetsgivarens ansvar för att utforma arbetsplatser 
Föreskrifterna gäller inte i sin helhet för arbetsplatser där arbetsgivaren inte kan påverka. 

Även om dessa föreskrifter inte gäller i dessa fall, så gäller arbetsgivarens ansvar för 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet enligt arbetsmiljölagen. Det finns också andra föreskrifter 
som gäller. 

Ny AFS för arbetsanpassning 
Fr o m den 1 juni träder en ny AFS om arbetsanpassning i kraft. Den ersätter 
den tidigare AFS:en om Arbetsanpassning och rehabilitering.  
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De nya föreskrifterna tydliggör, att det är på arbetsplatsen som arbetsgivaren har möjlighet att 
delta i rehabiliteringen genom att anpassa arbetsmiljön och på så vis bidra till arbetstagarens 
återgång till arbete. De nya föreskrifterna är mer konkreta om arbetsgivarens tillvägagångssätt 
för att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller arbetssituationen. 

För vilka insatser som är lämpliga vid den medicinska rehabiliteringen är utgångspunkten hälso- 
och sjukvårdens bedömning. 

Socialförsäkringsbalken innehåller detaljerade krav på rehabilitering 
De krav som ställs på arbetsgivaren vad gäller rehabilitering, utgår i stort från de regler som styr 
Försäkringskassans verksamhet (socialförsäkringsbalken). I den finns mer detaljerade 
bestämmelser om arbetsgivares ansvar i rehabiliteringsarbetet. Hen är bland annat skyldig att 
lämna uppgifter till Försäkringskassan om arbetstagarens arbetssituation. De kraven utgår alltså 
inte från arbetsmiljölagen. Därför kan och ska inte Arbetsmiljöverket föreskriva om mer 
detaljerade regler på det området. 

Arbetstagarens förmåga att kunna utföra sitt arbete 
Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar med att titta på arbetstagarens förmåga att utföra 
sitt vanliga arbete. Det är från den utgångspunkten som arbetsgivaren sedan ansvarar för att 
arbetsanpassa arbetet. 

Arbetsanpassningar på arbetsplatsen 
De nya föreskrifterna fokuserar på att göra anpassningar på arbetsplatsen. 

• Gäller det den fysiska arbetsmiljön? Då kan det handla om att skaffa tekniska hjälpmedel 
eller undanröja fysiska hinder för att utföra en arbetsuppgift. 

• Gäller det den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön? Arbetsgivaren ska då organisera 
arbetet, till exempel genom att låta arbetstagare rotera mellan särskilt tunga eller 
betungande arbetsuppgifter, för att arbetsbelastningen inte ska skada arbetstagaren. 
Arbetsroller kan behöva förtydligas och chefen måste stötta i att prioritera olika 
arbetsuppgifter. 

Precis som med allt annat förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren 
fortlöpande ta reda på behov av arbetsanpassning och göra rutiner för arbetsanpassning kända 
för alla arbetstagare. 

Arbetsgivares ansvar för specifika sjukdomar finns inte i föreskrifterna 
Arbetsgivaren är skyldig att arbetsanpassa arbetet för de arbetstagare som har en nedsatt 
arbetsförmåga, oavsett vad orsaken till nedsättningen är, eller hur eller var den uppkommit. 

I samband med behandling av missbruk och relaterade medicinska problem, ska 
arbetsanpassning ske, som med alla typer av hälsoproblem som påverkar arbetets utförande. 
Därför lyfts inte heller alkohol- och drogmissbruk särskilt, i de nya föreskrifterna om 
arbetsanpassning. 

AFS 2011:19 Kemiska produkter är uppdaterad 

Fr o m den 20 februari 2021 omfattas dieselavgaser och arbete som innebär 
hudexponering för vissa använda mineraloljor av de särskilda krav som gäller på 
carcinogena, mutagena reproduktionsstörande ämnen. Det innebär krav på  

• krav på utredning om varför det inte går att ersätta produkten, 

• en dokumenterad riskbedömning, 

• registrering över vilka som utsätta för produkterna.  

OBS att kravet inte gäller kemiska produkter som används för motordrift eller uppvärmning eller 
förvaras för sådan användning. 
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Nytt krav fr o m 5 januari 2021: Anmälan till SCIP-
databasen 
I arbetet för att sluta kretsloppen har det uppdagats att om en vara innehåller 
farliga ämnen, så kanske det inte är lämpligt för återvinning. Inom EU finns 
det därför ett mål om giftfria materialkretslopp. Ett led för att uppnå målet 

har SCIP-databasen skapats, dit leverantörer ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i 
sina varor. Reglerna har skett genom en ändring i Avfallsdirektivet och har införts i svensk 
lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7). 

Vem ska rapportera? 

Följande leverantörer av varor inom EU ska anmäla till SCIP-databasen: 

• tillverkare 

• importörer 

• distributörer. 

Ett företag som importerar en vara från ett land utanför EU/EES är en importör. Ett företag som 
köper en vara av en leverantör inom EU räknas som distributör om företaget levererar varan 
vidare. 

Bestämmelsen gäller inte: 

• återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker 

• företag som importerar en vara för eget bruk. 

Vad ska anmälas till SCIP? 
Leverantören av en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett SVHC-ämne (kandidatlistan) 
ska bland annat anmäla innehållet till SCIP-databasen hos ECHA. 

Eftersom kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år, är det bra att löpande ta del av 
information om vilka ämnen som kan komma att tas upp på förteckningen. Det kan du göra via 
Echas webb på deras sida "Registry of SVHC intentions until outcome". 

När kan jag börja anmäla till SCIP? 
SCIP-databasen öppnade den 28 oktober 2020, så att du som leverantör av varor kan börja 
anmäla till databasen. 

Övriga nyheter:  

Ny förbättrad PRIO-lista 

Den 6 oktober lanserade Kemikalieinspektionen en uppdaterad version av PRIO-guiden. I o m 
uppdateringen har den också fått ett nytt namn PRIO-ett verktyg för substitution.  

Syftet med PRIO är att den ska hjälpa dig som företag att ersätta farliga ämnen i sina varor och 
kemiska produkter och den vänder sig till företag som tillverkar, importerar eller köper in varor och 
produkter men även till offentliga aktörer som upphandlare eller de som bedriver tillsyn på 
kommuner och länsstyrelser. Det kan tilläggas att verktyget är gratis och finns på både svenska och 
engelska. 

Genom PRIO kan du som företag (och offentliga instanser) ta reda på 

• hur farligt ett visst ämne är, 

• farliga ämnen som kan finnas i material/varor eller kemiska produkter, 

• vilket eller vilka ämnen som bör prioriteras att försöka få bort från material/varor och 
kemiska produkter. 

Det ger även tips på hur du kan 

• arbeta systematiskt med substitution, 
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• ställa kemikalierelaterade krav vid inköp, 

• få tillgång till information om relevant lagstiftningar som användaren kan behöva följa 
via länk till EU:s kemikaliemyndighet ECHA:s verktyg EUCLEF. 

Prio har funnits sedan 2004 

Nu är PRIO inget nytt, då det har funnits sedan 2004 men den har som sagt uppdaterats med: 

• nya kriterier för vad som räknas som Utfasningsämnen och Prioriterade 

riskminskningsämnen, exempelvis har Kemikalieinspektionen lagt till högfluorerade 

ämnen, PFAS, som Utfasningsämnen. Detta innebär en fördubbling av antalet ämnen i 
databasen till drygt 10 000 ämnen, 

• förbättrad sökfunktion – nu går det att söka på ämnenas potentiella förekomst i 
material, 

• möjlighet att söka på många CAS-nr samtidigt med funktionen Batchvis sökning, 

• förbättrad visning av sökresultat i PRIO-databasen, 

• möjlighet att sortera bland sökträffar, 

• möjligt att enkelt att exportera sökresultat (eller hela databasen) till Excel, 

• visning av ämnenas koppling eller association till ett material, 

• uppdaterad information och vägledningstexter. 

 



  
Datum: 

2020-12-29 
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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 2020:1174 2021-01-01 ändr. 15 kap. 37 §, 16 kap. 2 c §, 
24 kap. 20 §, 26 kap. 9 §, 29 kap. 
11 §; ny 26 kap. 14 a § 

15 kap, 37 § Tillstånd till geologisk lagring av koldioxid ska för sin giltighet göras beroende av att 
verksamhetsutövaren ställer säkerhet eller vidtar någon annan lämplig åtgärd för att säkerställa fullgörandet 
av de skyldigheter som gäller för verksamheten enligt denna balk, lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av 
växthusgaser samt de föreskrifter och tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av dessa lagar. En 
säkerhet får ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av säkerhet. 
När en säkerhet ställs ska den prövas av tillståndsmyndigheten. Säkerheten ska godtas om den visas vara 
betryggande för sitt ändamål. Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa 
säkerhet. 

16 kap, 2 c § I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en 
verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, får det 
med stöd av 2 § inte beslutas villkor om begränsning av utsläppen eller villkor som genom att reglera använd 
mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Första stycket gäller inte villkor som i 
fråga om 1. koldioxid behövs för att hindra utsläpp från en verksamhet med geologisk lagring av koldioxid 
eller verksamhet med avskiljning, komprimering eller transport av koldioxid för sådan lagring, eller 2. 
dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar. 2 d § 
Tillståndsmyndigheten får inte med stöd av 2 § besluta villkor i fråga om omgivningsbuller enbart på grund 
av en bostadsbyggnad i omgivningen, om 1. bostadsbyggnaden ingår i ett område med detaljplan eller 
omfattas av ett bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900) och det i planbeskrivningen till planen eller i 
lovet har angetts beräknade bullervärden, och 2. villkoren skulle innebära strängare krav avseende 
omgivningsbuller än vad som följer av dessa värden. Trots första stycket får villkor som innebär strängare 
krav beslutas om det med hänsyn till de boendes hälsa finns synnerliga skäl för det. Sådana 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen får aldrig föranleda villkor i fråga om 
omgivningsbuller. 

24 kap, 20 § En verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av 
växthusgaser får släppa ut koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväten enligt vad som följer av de tillstånd 
till utsläpp som getts med stöd av den lagen även om det med stöd av miljöbalken eller äldre miljölagstiftning 
har beslutats villkor om begränsning av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten eller villkor 
som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta 
gäller inte villkor om begränsning av utsläpp av dikväveoxid eller perfluorkolväten som beslutats för att 
hindra betydande lokala föroreningar. 

 



  
Datum: 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts miljöbalken Forts 
2020:1174 

2021-01-01 ändr. 15 kap. 37 §, 16 kap. 2 c §, 24 
kap. 20 §, 26 kap. 9 §, 29 kap. 11 §; 
ny 26 kap. 14 a § 

26 kap, 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs 
för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 
följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Förelägganden och 
förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 
1 §. Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana 
förelägganden eller förbud som 1. är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig 
skada på miljön uppkommer, eller 2. gäller säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats enligt 
11 kap. 24 och 25 §§. I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en 
verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, får det inte 
beslutas förelägganden om begränsning av utsläppen eller förelägganden som genom att reglera använd 
mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i 
fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar. 

14 a § Om det finns anledning att anta att den som omfattas av tillsynen eller, i förekommande fall dennes 
ställföreträdare, har begått brott, får denne inte föreläggas vid vite att medverka i en utredning av en fråga 
som har samband med det misstänkta brottet.  

29 kap, 11 § Om en gärning som avses i 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 3 a eller 3 b §, 4 § första stycket 2, 4 a §, 5 § 1 eller 
7 a, 8 eller 9 § är att anse som ringa, döms det inte till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den 
framstår som obetydlig med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen. 
Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i 
brottsbalken. Om gärningen är straffbar både enligt detta kapitel och enligt lagen (2000:1225) om straff för 
smuggling men ansvar inte kan dömas ut enligt den lagen, döms till ansvar enligt detta kapitel. Om ett 
vitesföreläggande har överträtts och överträdelsen ligger till grund för en ansökan om att döma ut vitet, 
döms det inte till ansvar enligt detta kapitel för en gärning som omfattas av föreläggandet. Om en gärning 
som avses i 1-9 §§ kan föranleda miljösanktionsavgift och inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, 
får åtal väckas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

SFS 2013:250 
Industriutsläpps-
förordningen 

2020:1183 2021-01-01 ändr. 1 kap. 11 § 11 § I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet 
omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser ska ett utsläppsvärde 
eller annat försiktighetsmått i slutsatser om bästa tillgängliga teknik inte tillämpas på sådana verksamheter, 
om försiktighetsmåttet 1. innebär en begränsning av utsläppen, eller 2. genom att reglera använd mängd 
fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Första stycket gäller inte utsläppsvärden eller 
andra försiktighetsmått som avser dikväveoxid eller perfluorkolväten och som syftar till att hindra betydande 
lokala föroreningar. 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 

REACH (EU-nr 1907/2006) 2020/2060   Ändringar i bilaga XIV för mer information. 

CLP (1273/2008) 2020/1677   Ändring i bilaga VIII för att förbättra genomförbarheten avseende krav på uppgifter till 
giftinformationscentraler för vissa blandningar. Läs mer om ändringen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2160&from=EN
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning/andringar-av-bilaga-viii-och-artikel-25
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

SFS 2010:1011 Lag om 
brandfarliga och explosiva 
varor 

2020:903 2020-12-01 Ändr. 29 a, 30 §§ 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 med hänsyn till dess effekt, konstruktion eller utformning har varit av särskilt farlig beskaffenhet, 2. 
hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett flera varor eller en stor mängd av en vara, 3. 
hanteringen eller överföringen har skett i en sådan miljö att varan typiskt sett kan befaras komma till brottslig 
användning, eller 4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art. Om brottet är att anse som synnerligen 
grovt döms till fängelse i lägst fyra och högst sju 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 eller flera varor av särskilt farlig beskaffenhet eller en stor mängd av 
en vara av särskilt farlig beskaffenhet. Lag (2020:903).  

30 § I ringa fall döms inte till ansvar enligt denna lag. Till ansvar enligt 28, 29 eller 29 a § döms det inte om 
gärningen är belagd med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Till ansvar enligt 28 eller 29 § 
döms det inte heller om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. 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. 

Producentansvar 

SFS 2018:1462 Förordning 
om producentansvar för 
förpackningar 

2020:704 2021-01-01 74 b § 74 b § Producenter, de som driver ett insamlingssystem och de som yrkesmässigt driver system för 
återanvändning av förpackningar ska på Naturvårdsverkets begäran lämna de uppgifter som myndigheten 
behöver för att rapportera i enlighet med direktiv 94/62/EG. Uppgifterna ska lämnas inom den tid och på det 
sätt som Naturvårdsverket bestämmer. 

 2020:815 2020-12-31 ändr. 3, 72 §§, p 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 

3 § Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för att transportera och behandla avfall finns i 15 kap. 20 
och 20 a §§ miljöbalken. Detta ansvar inskränks av denna förordning endast i fråga om avfall som lämnas till 
någon som med stöd av denna förordning får samla in avfallet. 

72 § En producent ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om namn, kontaktuppgifter, person- eller 
organisationsnummer och vilket insamlingssystem som finns för producentens förpackningar. Producenten 
ska underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats. 

 2020:1299 2021-01-01 ändr. 52, 53, 64, 65 §§ 52 § Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan den ansöker om ett tillstånd enligt 43 § samråda 
med andra som har tillstånd eller har ansökt om tillstånd att driva insamlingssystem enligt denna förordning 
och i det samrådet undersöka möjligheterna att samordna systemen. 

53 § Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan den ansöker om ett tillstånd enligt 43 § samråda 
med kommunerna och i det samrådet 1. utförligt redogöra för hur systemet ska organiseras och drivas, 2. 
utförligt redogöra för hur systemet är avsett att samordnas med andra insamlingssystem som har tillstånd 
eller har ansökt om tillstånd enligt denna förordning och med kommunernas renhållningsskyldighet, 3. 
redogöra för vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller ska sökas för verksamheten, och 4. undersöka 
vilka möjligheter kommunerna har att underlätta uppbyggnaden av systemet genom att anvisa platser för 
insamling eller vidta andra åtgärder. Kommunen ska ges tillfälle att lämna synpunkter på redogörelsen enligt 
första stycket 1-3. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts SFS 2018:1462 
Förordning om 
producentansvar för 
förpackningar 

Forts 
2020:1299 

2021-01-01 ändr. 52, 53, 64, 65 §§ 64 § Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska, om det behövs, samråda med andra 
som har tillstånd eller har ansökt om tillstånd enligt denna förordning att driva insamlingssystem om hur 
systemen kan samordnas.  

65 § Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska, om det behövs eller om en kommun 
begär det, samråda med kommunen om 1. hur systemet organiseras och drivs, 2. hur systemet samordnas 
med kommunens renhållningsskyldighet och med andra insamlingssystem som har tillstånd eller har ansökt 
om tillstånd enligt denna förordning, och 3. andra väsentliga frågor som rör systemet. 

Avfallshantering 

SFS 2020:614 
Avfallsförordningen 

2020:937 2020-12-01 ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 19 §, 7 kap. 
1 §; nya 6 kap. 22, 23, 24 §§, rubr. 
närmast före 6 kap. 21, 22, 24 §§ 

6 kap 19 §  När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det åtföljas av ett transportdokument. 
Transportdokumentet ska tas fram av 1. den som i en yrkesmässig verksamhet lämnar avfallet utan att själv 
vara transportör (lämnaren) och den som tar emot avfallet från lämnaren för transport, 2. den som i en 
yrkesmässig verksamhet transporterar avfall som har lämnats av hushåll, eller 3. den som själv transporterar 
avfall som uppkommit i den egna yrkesmässiga verksamheten. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter 
om 1. avfallstyp, 2. avfallets vikt i kilogram, 3. datum för transporten, 4. från vilken ursprunglig plats och till 
vilken slutlig plats avfallet transporteras, 5. transportör, och 6. lämnare och slutlig mottagare, om sådana 
finns. Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet enligt första stycket 
och, om sådan finns, lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska det skrivas under med en 
elektronisk underskrift.  

För transportörer  
22 § I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll gäller skyldigheten att anteckna i 2 § och 
skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret i 11 § inte en transport till en stationär bemannad 
insamlingsplats där avfall tas emot direkt från hushåll (återvinningscentral). Undantaget gäller endast 
transporter som utförs av kommunen eller någon som kommunen anlitar från 1. en obemannad 
insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar 
emot avfall, eller 2. en fastighet där avfallet har producerats. 

23 § I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll ska uppgifter enligt 2 §, i stället för den tidpunkt 
som anges där, antecknas senast två dagar efter att avfallet har lämnats till en behandlare. Uppgifterna får 
lämnas vid den senare tidpunkten endast om avfallet transporteras direkt till en behandlare från 1. en 
obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen 
anlitar tar emot avfall, eller 2. en fastighet där avfallet har producerats. 

För insamlare  
24 § I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll gäller skyldigheten att anteckna i 3 § 1 och 
skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret i 11 § inte insamling på en återvinningscentral eller en 
obemannad eller mobil bemannad insamlingsplats. Undantaget gäller endast när kommunen eller den som 
kommunen anlitar tar emot avfall som lämnas 1. av hushåll, eller 2. av en transportör som transporterar 
avfall från a) en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den 
som kommunen anlitar tar emot avfall, eller b) en fastighet där avfallet har producerats. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts SFS 2020:614 
Avfallsförordningen 

2020:1175 2021-01-01 ändr. 7 kap. 2 § Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den 28 februari varje år lämna information till 
kommunen om det avfall som insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalenderår. 
Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram. Första 
stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas av förordningen (2018:1462) om producentansvar 
för förpackningar, förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, förordningen (2005:220) 
om retursystem för plastflaskor och metallburkar eller förordningen (2014:1075) om producentansvar för 
elutrustning.  

 2020:1302 2021-02-01 nuvarande 3 kap. 2, 4 §§ 
betecknas 3 kap. 4, 4 a §§; ändr. 
1 kap. 1, 10 §§, 3 kap. 3 §, den 
nya 4 a §, 5 kap. 5, 12 §§, 7 kap. 
1, 2 §§, rubr. närmast före 3 
kap. 2 §; nya 3 kap. 2 §, 4 kap. 7 
a, 7 b, 7 c §§ 5 kap. 7 a §, rubr. 
närmast före 3 kap. 4 §, 4 kap. 
7 a § 

1 kap,  
10 § I denna förordning avses med tidningar: tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande 
produkter av papper, tidningspapper: papper som tidningar trycks på, och returpapper: kommunalt avfall 
som utgörs av tidningar eller tidningspapper.  

3 kap,  
3 § Den som innehar returpapper ska sortera ut det från annat avfall och lämna returpapperet till det system 
för insamling av utsorterat returpapper som kommunen tillhandahåller. 

4 a § Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för den som driver ett insamlingssystem att 
transportera bort förpackningsavfall enligt 45 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar. Fastighetsägaren får avböja borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är 
olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra 
omständigheter. 

Kap 4,  
7 a § Kommunen ska se till att det returpapper som har samlats in enligt 3 kap. 2 § hanteras så att det blir 
lätt att materialåtervinna returpapperet.  

7 b § Målet är att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. 
Naturvårdsverket ska varje år följa upp målet och offentliggöra resultatet av denna uppföljning.  

7 c Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som kommunerna ska lämna till 
myndigheten för uppföljningen av målet och om hur dessa uppgifter ska lämnas. 

5 kap,  
5 § Frågor om tillstånd enligt 1 § prövas av länsstyrelsen i det län där 1. sökandens verksamhet har sitt säte, 
eller 2. sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökandens verksamhet har sitt säte 
och sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, prövas frågan om tillstånd av 
länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts SFS 2020:614 
Avfallsförordningen 

2020:1302 2021-02-01 nuvarande 3 kap. 2, 4 §§ 
betecknas 3 kap. 4, 4 a §§; ändr. 
1 kap. 1, 10 §§, 3 kap. 3 §, den 
nya 4 a §, 5 kap. 5, 12 §§, 7 kap. 
1, 2 §§, rubr. närmast före 3 
kap. 2 §; nya 3 kap. 2 §, 4 kap. 7 
a, 7 b, 7 c §§ 5 kap. 7 a §, rubr. 
närmast före 3 kap. 4 §, 4 kap. 
7 a § 

7 a §  En anmälan enligt 7 § ska göras till länsstyrelsen i det län där 1. sökandens verksamhet har sitt säte, 
eller 2. sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökandens verksamhet har sitt säte 
och sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, ska anmälan göras till 
länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.  

12 § Anmälningsplikt enligt 10 eller 11 § gäller inte verksamheter som omfattas av 1. ett tillstånd eller en 
anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken, 2. ett tillstånd enligt 1 § eller en anmälan enligt 7 § eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § denna förordning, 3. ett tillstånd eller en anmälan enligt 43 
eller 67 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, eller 4. ett tillstånd enligt 45 § 
förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 

7 Kap,  

1 § Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det avfall som samlats 
in av kommunen under föregående kalenderår eller rapporterats enligt 2 §. Informationen ska innehålla 
uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram. Första stycket gäller inte uppgifter om 
sådant avfall som kommunen har lämnat till ett insamlingssystem enligt 1. förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar, 2. förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 
metallburkar, eller 3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 

2 §  Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den 28 februari varje år lämna information 
till kommunen om det avfall som insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalenderår. 
Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram. Första 
stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas av 1. förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar, 2. förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 
metallburkar, eller 3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 

Påföljder  

SFS 2012:259 Förordning om 
miljösanktionsavgifter 

2020:1300 - utgår 11 kap. 20 §, rub. närmast 
före 11 kap. 20 § i 2018:1467 

- 

Nödlägen 

SFS 2003:778 Lag om skydd 
mot olyckor 

2020:882 2021-01-01 upph. 2 kap. 3 §, 3 kap. 12 §; ändr. 
1 kap. 5 §, 3 kap. 3, 8, 10, 15, 16 §§, 
4 kap. 10 §, 5 kap. 1, 2, 4 §§, 10 kap. 
5, 6 §§; nya 1 kap. 3 a §, 3 kap. 8 a, 
16 a, 16 b §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 2 a §§, 
6 kap. 8 a §, rubr. närmast före 3 
kap. 8 a § 

1 kap 
3 a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras och 
organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller 
begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors 
död och andra allvarliga skador. 

5 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska på nationell nivå främja att denna lag och föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till lagen följs. Myndigheten ska också samordna kommunerna på nationell 
nivå och stödja dem med råd och information i deras verksamhet enligt denna lag. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts SFS 2003:778 Lag om 
skydd mot olyckor 

Forts 
2020:882 

2021-01-01 upph. 2 kap. 3 §, 3 kap. 12 §; ändr. 
1 kap. 5 §, 3 kap. 3, 8, 10, 15, 16 §§, 
4 kap. 10 §, 5 kap. 1, 2, 4 §§, 10 kap. 
5, 6 §§; nya 1 kap. 3 a §, 3 kap. 8 a, 
16 a, 16 b §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 2 a §§, 
6 kap. 8 a §, rubr. närmast före 3 
kap. 8 a § 

3 kap 
3 § En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska kommunen 
ange 1. målen för verksamheten, 2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 
räddningsinsatser, och 3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. Innan kommunen antar ett 
handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i programmet ska den samråda med de 
myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. 

8 § En kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet ska kommunen ange 1. målen 
för verksamheten, 2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och 
3. förmågan att a) genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka, b) genomföra flera samtidiga 
räddningsinsatser, c) genomföra omfattande räddningsinsatser, och d) utöva ledning i räddningstjänsten. 
Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla förmågan. Förmågan ska 
redovisas för förhållandena såväl i fred som under höjd beredskap. Innan kommunen antar ett 
handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i programmet ska den samråda med de 
myndigheter som särskilt berörs av förändringarna.  

8 a § Räddningschefen beslutar om huruvida en räddningsinsats ska inledas. Om en räddningsinsats ska 
inledas ska räddningschefen utse en räddningsledare som leder insatsen. 

10 § När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Den som utför en sådan 
undersökning har rätt att få tillträde till olycksplatsen. Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs. 
Efter avslutad undersökning ska kommunen skicka en undersökningsrapport till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om vad undersökningsrapporten ska innehålla. 

15 § Den personal som ingår i en kommuns organisation för räddningstjänst ska vara anställd i egen eller 
annan kommun eller i ett kommunalförbund. Kommunen får överlåta åt någon annan att vidta inledande 
begränsade åtgärder vid räddningsinsatser eller vidta räddningsinsatser som kräver särskild kompetens. I 
organisationen för räddningstjänst kan också ett räddningsvärn ingå. Ett räddningsvärn består av personal 
som uttagits med tjänsteplikt. Om en särskild enhet för insatser har organiserats vid en anläggning i 
kommunen, får kommunen träffa avtal med ägaren eller nyttjanderättshavaren till anläggningen om att 

enheten ska ingå i kommunens organisation för räddningstjänst. En sådan enhets räddningsinsatser är att 
anse som kommunal räddningstjänst enligt denna lag också när insatserna görs inom den egna 
anläggningen. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Lag om skydd mot 
olyckor 

Forts 
2020:882 

2021-01-01 upph. 2 kap. 3 §, 3 kap. 12 §; ändr. 
1 kap. 5 §, 3 kap. 3, 8, 10, 15, 16 §§, 
4 kap. 10 §, 5 kap. 1, 2, 4 §§, 10 kap. 
5, 6 §§; nya 1 kap. 3 a §, 3 kap. 8 a, 
16 a, 16 b §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 2 a §§, 
6 kap. 8 a §, rubr. närmast före 3 
kap. 8 a § 

16 § I en kommun ska det finnas en räddningschef. Räddningschefen ska ansvara för att räddningstjänsten 
är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen får uppdra åt någon som är behörig att vara räddningsledare att 
fatta beslut som enligt denna lag ska fattas av räddningschefen eller räddningsledaren. Om inte något annat 
anges i uppdraget får den som har fått ett sådant uppdrag i sin tur uppdra åt någon annan som är behörig 
att vara räddningsledare att fatta beslut enligt denna lag. Ett uppdrag enligt andra och tredje styckena får 
endast ges till den som är anställd i en kommun eller ett kommunalförbund. Beslut om att ge ett uppdrag 
ska dokumenteras skriftligt.  

16 a § Om en räddningsinsats berör mer än en kommuns område ska räddningsledarna i de berörda 
kommunerna besluta vilken kommun som ska ansvara för ledning av räddningsinsatsen. Om 
räddningsledarna inte kan komma överens ska beslutet fattas av den eller de länsstyrelser som berörs.  

16 b § Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska 
upprätthållas. Om flera kommuner samverkar för att åstadkomma en övergripande ledning ska den utövas 
gemensamt för kommunerna. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om kommunens ledningssystem och om märkning av personalens arbetskläder, fordon och 
annan utrustning. 

4 kap 
10 § Regeringen får föreskriva eller i särskilda fall besluta att en läns-styrelse eller en annan statlig myndighet 
får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner som berörs av en räddningsinsats, om 
insatsen är särskilt omfattande eller det finns andra synnerliga skäl. Om en myndighet har tagit över ansvaret 
utses räddningsledaren av myndigheten. I fråga om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning får regeringen föreskriva eller i särskilda fall besluta att en länsstyrelse ska ta över 
ansvaret för saneringen inom flera län eller att någon annan statlig myndighet ska ta över ansvaret inom ett 
eller flera län. 

5 kap 
1 § Kommunen ska ha tillsyn över att enskilda följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till lagen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur 
tillsynen ska planeras och utföras. 

1 a §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha tillsyn över att kommunerna följer denna lag och 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Länsstyrelserna ska på begäran lämna information om 
lokala och regionala förhållanden.  

1 b § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha tillsyn över statlig räddningstjänst. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ska i andra fall ha tillsyn över att statliga myndigheter följer denna lag och 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Lag om skydd mot 
olyckor 

Forts 
2020:882 

2021-01-01 upph. 2 kap. 3 §, 3 kap. 12 §; ändr. 
1 kap. 5 §, 3 kap. 3, 8, 10, 15, 16 §§, 
4 kap. 10 §, 5 kap. 1, 2, 4 §§, 10 kap. 
5, 6 §§; nya 1 kap. 3 a §, 3 kap. 8 a, 
16 a, 16 b §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 2 a §§, 
6 kap. 8 a §, rubr. närmast före 3 
kap. 8 a § 

2 § Kommunen har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar för tillsyn. Kommunen 
har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Kommunen får meddela de 
förelägganden som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till lagen ska följas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som 
denne är skyldig att vidta enligt kommunens föreläggande, får kommunen vidta åtgärden på dennes 
bekostnad.  

2 a § Statliga tillsynsmyndigheter har rätt att av den som tillsynen avser få de upplysningar och handlingar 
som behövs för tillsynen. Om en kommun inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller föreskrifter som 
har meddelats i anslutning till lagen, får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förelägga kommunen 
att åtgärda bristerna. 

4 § Kommunen får föreskriva att en avgift ska betalas för tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 
§. 

6 kap 
8 a § Om det vid omfattande kommunala räddningsinsatser finns ett konkurrerande behov av 
förstärkningsresurser får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på begäran av en eller flera 
räddningschefer, prioritera och fördela tillgängliga resurser. Myndigheten får begära att statliga myndigheter 
och kommuner ska lämna upplysningar om vilka resurser de har tillgängliga och att de ska delta i 
räddningsinsatsen med dessa. En statlig myndighet eller en kommun är skyldig att delta endast om det inte 
allvarligt hindrar myndighetens eller kommunens vanliga verksamhet. 

10 kap 
5 § Ett beslut av en räddningsledare eller av den som har fått i uppdrag att fatta beslut enligt 3 kap. 16 § om 
fullgörande av tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § eller om ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 2 § får överklagas till 
länsstyrelsen. I övrigt får räddningschefens eller räddningsledarens beslut enligt denna lag eller föreskrifter 
som har meddelats med stöd av lagen inte överklagas. Detsamma gäller övriga beslut av den som fått i 
uppdrag att fatta beslut enligt 3 kap. 16 §. Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen får, om det har fattats av en kommunal nämnd eller av någon som handlat på 
en kommuns vägnar, överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol.  

6 § En statlig tillsynsmyndighets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en 
statlig myndighets beslut enligt 6 kap. 2 och 5 §§ eller 7 kap. Beslut av en statlig myndighet enligt 7 kap. 1 § 
får dock inte överklagas. Om en kommun överklagar ett beslut enligt 5 kap. 2 a § eller 7 kap. 2 eller 3 §, ska 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vara kommunens motpart sedan handlingarna i ärendet har 
överlämnats till domstolen. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

SFS 2003:789 Förordning om 
skydd mot olyckor 

2020:883 2021-01-01 upph. 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 5 §; 
ändr. 3 kap. 3, 4, 9 §§, 4 kap. 33 §; 
nya 3 kap. 8 a, 8 b §§, 5 kap. 2 a §, 
rubr. närmast före 3 kap. 8 a, 8 b 
§§ 

3 kap 
3 § De handlingsprogram som avses i 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska innehålla 
uppgifter om samverkan med andra kommuner och med statliga myndigheter och enskilda. I de 
handlingsprogram som avses i 3 kap. 8 § samma lag ska en kommun i förekommande fall lämna uppgift om 
hamnar och deras gränser i vatten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare 
föreskrifter om vad de handlingsprogram som avses i 3 kap. 3 och 8 §§ samma lag ska innehålla och hur de 
ska struktureras. Förordning (2020:883).  

4 § När en kommun antar eller ändrar ett handlingsprogram ska handlingsprogrammet skickas till 
länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och till dem som har deltagit i samråd enligt 3 
kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

8 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska sammanställa de undersökningsrapporter som 
kommunerna skickar till myndigheten enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Myndigheten får meddela föreskrifter om vad undersökningsrapporterna ska innehålla och hur de ska skickas 
till myndigheten.  

8 b § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om kommunens 
ledningssystem för räddningstjänst samt om märkning av personalens arbetskläder, fordon och annan 
utrustning.  

9 § Behörig att vara räddningschef eller räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den som genomgått 
särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller hos Statens räddningsverk. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilken utbildning som ska krävas 
för sådan behörighet. 

4 kap 
3 § Länsstyrelsen får ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst enligt 4 kap. 10 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Om en räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst ska länsstyrelsen ansvara 
för att räddningsinsatserna samordnas. Om flera län berörs av en räddningsinsats får länsstyrelserna komma 
överens om vilken länsstyrelse som ska ta över ansvaret för räddningstjänsten i kommunerna. Om en 
räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst, ska länsstyrelserna komma överens om vilken 
länsstyrelse som ska ansvara för att räddningsinsatserna samordnas. 

5 kap 
2 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om hur kommunen ska 
planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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Nya författningar 

Författning Träder i kraft Kortfattad beskrivning 

AFS 2020:5 Arbetsanpassning 2021-06-01 Förtydligande av reglerna för arbetsanpassning. 
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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 ”Uppfylls kravet”, med ja 
eller nej. Vid ja färjas rutan grön och vid nej röd. Kom ihåg att sätta in datum när granskningen av 
efterlevnaden gjordes samt en signatur på den som gjort detta i respektive rubrik för detta. Ange 
även hur kontrollen skett t ex via:  

• internrevision 

• dokumentgranskning 

• intervju 

• visuell kontroll 

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.   

 

 

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 
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• krav från hyresvärd etc.  

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 
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lagen/förordningen kom till är märkta med ett ändringsförfattnings-nummer i slutet av 
paragrafen. 

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

Rättsnätet;  www.http://rkrattsbaser.gov.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 

 


