Jan 2022

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.
TIPS: I vårt nyhetsbrev, på vår hemsida (certway.se) eller genom att följa Certway på LinkedIN,
håller du dig uppdaterad på de lagförändringar som sker mellan respektive uppdatering.

Summering
Vad förändringarna främst kan innebära för dig är följande:
•

Visselblåsarlagen: Företag ska ha kanaler för att rapportera missförhållanden. Senast
den
− 17 jul 2022 ska visselblåsarfunktion enligt lagen införts för arbetsgivare med minst
250 anställda samt offentliga arbetsgivare med mellan 50-249 anställda.
− 17 dec 2023 ska alla privata arbetsgivare med 40-249 anställda ha en
visselblåsarfunktion enligt lagen på plats.

•

Klimatdeklaration för byggnader: fr o m 1 jan 2022 ska alla nya uppförda bostäder ha en
klimatdeklaration (undantag finns). Byggherren ansvarar för att ta fram denna och om
den saknas kan inte slutbesked ges för byggnaden.

•

Lag/förordning om brandfarliga och explosiva varor: Om du har tillstånd för hantering av
explosiva varor finns det nu nya krav på godkännande av de som hanterar varorna. De
nya kraven träder i kraft den 1 augusti 2021 med en övergångsperiod på sex månader ,då
verksamheter med befintliga tillstånd ska anmäla samtliga deltagare. OBS att en
omprövning enligt de nya reglerna kommer även att göras av föreståndare som sedan
tidigare är godkända i denna typ av verksamhet.

•

AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatt anordning, Senast den 1 december
2022 behöver alla som jobbar med pannor i kategori 1-4 vara certifierade.

•

Nya förordningar för producentansvar för våtservetter, fiskeredskap, ballonger samt
tobaksvaror och filter. Det innebär att alla producenter ska registrera sig till
naturvårdsverket samt årligen senast den 31 mars rapportera in mängden varor som de
satt på marknaden.

•

Producentansvar för engångsprodukter och nedskräpningsavgifter: För vissa
engångsprodukter har man som producent ett utökat producentansvar dvs
producenterna ska stå för kostnaden för medvetandehöjande åtgärder, insamling i
offentliga system samt uppstädning av sina produkter.

•

Miljösanktionsavgift vid försenad rapportering till avfallsregistret: fr o m 1 januari 2022
införs det en sanktionsavgift på 5000 kr vid försenad rapportering till avfallsregistret.
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Nya och ändrade föreskrifter
Visselblåsarlagen
Den 17 december kommer en ny Visselblåsarlag att träda i kraft. Förändringana
innebär främst att:
•

Fler missförhållanden omfattas. Skyddet ska även omfatta om hen
rapporterar missförhållanden som strider mot svensk rätt eller unionsrätt och om det
finns ett allmänintressen. Dagens lag rör enbart allvarliga missförhållanden.
Allmänintresse kan t ex vara att skattepengar används fel eller att en produkt som ett
företag säljer är farlig.

•

Fler omfattas av skyddet. Idag omfattas enbart anställda eller inhyrd personal. Med
den nya lagen ska även egenföretagare, arbetssökande, praktikanter, volontärer och
personer som företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, samt aktieägare som
är verksamma i bolaget omfattas. Dessutom ska skyddet gälla före och efter en
anställning. Även personer som bistår vid rapportering föreslås omfattas.

•

Det ska det ska finnas interna och externa kanaler för att den som sitter inne med
information ska kunna visselblåsa. Verksamheter med minst 50 anställda ska införa
särskilda visselblåsarfunktioner för att underlätta för visselblåsaren. Det ska också
finnas tydliga rutiner för att ta emot, följs upp och återrapportera om
missförhållanden.
Kraven kommer att införas stegvis enligt följande:
• Senast den 17 jul 2022 ska visselblåsarfunktion enligt lagen införts för arbetsgivare med
minst 250 anställda samt offentliga arbetsgivare med mellan 50-249 anställda.
• Senast den 17 dec 2023 ska alla privata arbetsgivare med 40-249 anställda ha en
visselblåsarfunktion enligt lagen på plats.
De särskilda kanalerna för att rapportera missförhållanden ska enligt regeringen ge ett bättre
skydd för visselblåsare än i dag. Uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av den
starkaste formen av sekretess. Det betyder att de inte får lämnas ut under några
omständigheter.

Nytt krav på klimatdeklaration för byggnader
Från och med den 1 jan 2022 träder den nya lagen om klimatdeklarationer för
byggnader i kraft. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från
byggandet.
Lagen innebär att det ska finnas en klimatdeklaration för uppförande av nya
byggnader där det krävs bygglov (undantag finns). Byggherren ansvarar för att deklarationen
görs samt för att den lämnas till boverket. Byggherren måste även visa kommunen att detta har
gjorts, för att kommunen ska kunna lämna slutbesked för byggnaden. Det är också viktigt att
byggherren sparar underlaget som verifierar innehållet i klimatdeklarationen i 5 år, då Boverket
kan begära att ta del av detta vid sin tillsyn.
Om Boverket i sin tillsyn/granskning av klimatdeklarationen, kommer fram till ett resultat som
är väsentligt avvikande mot det som byggherren redovisat i klimatdeklarationen, behöver
byggherren kunna motivera hur hen gjort sina beräkningar. Om byggherren inte kan lämna en
skälig förklaring till avvikelsen kan hen bli skyldig att betala en sanktionsavgift.
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Brandfarliga och explosiva varor
Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och Förordningen om
brandfarliga och explosiva (FBE) varor har ändrats för att skärpa kontrollen
av personer som arbetar med eller har inflytande över verksamheter som
hanterar explosiva varor. Ändringarna innebär bl a att verksamheter som
hanterar explosiva varor behöver anmäla in personer som deltar i
verksamheten och få dem lämplighetsprövade.
De nya reglerna i LBE och FBE träder i kraft den 1 augusti 2021 med en övergångsperiod på sex
månader då verksamheter med befintliga tillstånd ska anmäla samtliga deltagare. MSB och
kommunerna som tillståndsmyndigheter, ska med hjälp av yttrande från Polismyndigheten
under denna tid genomföra prövning av personerna och meddela godkännande eller avslag. En
omprövning enligt de nya reglerna kommer även att göras av föreståndare som sedan tidigare
är godkända i dessa verksamheter.
Från och med den 1 februari 2022 måste deltagare vara godkända av tillståndsmyndigheten för
att få delta i verksamhet med explosiva varor.

AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatt anordning
Senast den 1 december 2022 behöver alla som jobbar med pannor i kategori 1-4 vara
certifierade. Du som arbetsgivare behöver säkerställa att certifierad kompetens finns inom
organisationen.
Kravet på certifiering gäller pannoperatörer som ansvarar för att driften av den trycksatta
pannanordningen sker på ett korrekt och säkert sätt. Varje trycksatt panna ska övervakas av
minst en certifierad pannoperatör, vars huvudarbetsuppgift är att övervaka anordningen.
Som arbetsgivare behöver du ha rutiner för övervakning och för hur ut- och fortbildning av
pannoperatörer för de specifika pannanordningarna säkerställs.
Regler för certifiering finns i :Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2017:3) om användning och
kontroll av trycksatta anordningar.
Certifikat för pannoperatörer utfärdas av ett certifieringsorgan som är ackrediterat av Styrelsen
för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. Ackrediterade certifieringsorgan finns på
SWEDAC:s webbplats, www.swedac.se.

Engångsplastdirektivet: nytt producentansvar för engångsprodukter
Inom EU har man som målsättning att minska nedskräpningen till en mer acceptabel nivå och av
den anledningen har man infört nya hårdare krav på engångsprodukter. I Sverige har
enplastdirektivet implementerats i följande förordningar:

Förordning om engångsprodukter
Som producent räknas alla fysiska eller juridiska personer som:
•
•

är etablerade i en medlemsstat och som yrkesmässigt tillverkar, fyller eller släpper ut
plastprodukter för engångsbruk eller fiskeredskap på medlemsstaternas marknad.
genom distansavtal yrkesmässigt säljer plastprodukter för engångsbruk eller
fiskeredskap till privata hushåll eller andra än privata hushåll.

För vissa engångsprodukter har man som producent ett utökat producentansvar dvs
producenterna ska stå för kostnaden för medvetandehöjande åtgärder, insamling i offentliga
system samt uppstädning av sina produkter.
Utökat producentansvar berör:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livsmedelsbehållare (behållare med eller utan lock som används för livsmedel som är
avsedda att konsumeras direkt ur behållaren utan ytterligare beredning, till exempel
behållare för snabbmat, "take-away").
Omslag av ett flexibelt material eller en förpackning som innehåller livsmedel som är
avsedda att konsumeras direkt ur förpackningen eller omslaget utan ytterligare
beredning.
Dryckesbehållare med en kapacitet av högst tre liter, till exempel dryckesflaskor
inklusive korkar och lock.
Muggar inklusive lock.
Tunna plastbärkassar.
Våtservetter.
Ballonger, undantag för de som används för industriell eller annan yrkesmässig
användning och som inte distribueras till konsumenter.
Tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med
tobaksvaror.
Fiskeutrustning i plast.

Förordning om nedskräpningsavgifter
Den 1:a januari 2023 träder en ny förordning om nedskräpningsavgifter i kraft.
Den innebär att alla producenter ska betala en fast årsavgift samt en rörlig
produktavgift. Definitionen för en producent är densamma som för
enplastprodukterna ovan.
Årsavgift:
En fast årsavgift ska betalas av producenter av de engångsplastprodukter som är vanligt
förekommande vid nedskräpning till Naturvårdsverket. Årsavgiften ska täcka Naturvårdsverkets
kostnader för handläggning, administration och utbetalning av avgifterna, skräpmätningar samt
för att lämna information till konsumenter om engångsprodukter.
Årsavgiften ska betalas från och med den 1 januari 2023 av producenter som på den svenska
marknaden släpper ut följande engångsplastprodukter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engångsplastlock till muggar.
Flexibla omslag (som omslag till godis, glass, snacks och snabbmat).
Matlådor som är engångsplastprodukter.
Muggar som är engångsplastprodukter.
Plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter.
Andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter.
Tobaksvaror med filter.
Filter.
Tunna plastbärkassar.

Årsavgiften ska betalas från och med den 1 januari 2025 av producenter som på den svenska
marknaden släpper ut följande engångsplastprodukter:
•
•

Ballonger.
Våtservetter.

Produktavgift:
En rörlig produktavgift ska betalas av producenter av vissa engångsplastprodukter till
Naturvårdsverket. Produktavgiften ska sedan fördelas till kommunerna som ersättning för att
de städar upp och behandlar skräpet från dessa produkter samt för att sprida information i
syfte att minska den negativa miljöpåverkan från nedskräpning av engångsplastprodukterna.
Ersättningen betalas ut till kommunerna varje år och ska användas under den tidsperiod som
Naturvårdsverket beslutat om. Ersättningen fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare
som var folkbokförda i varje kommun den 1 november föregående år.
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Produktavgiften ska betalas från och med den 1 januari 2024 av producenter som på den
svenska marknaden släpper ut följande engångsplastprodukter:
•
•
•
•
•
•
•

Engångsplastlock till muggar.
Flexibla omslag (som omslag till godis, glass, snacks och snabbmat).
Matlådor som är engångsplastprodukter.
Muggar som är engångsplastprodukter.
Andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter.
Tobaksvaror med filter.
Filter.

Produktavgiften ska betalas från och med den 1 januari 2025 av producenter som på den
svenska marknaden släpper ut följande engångsplastprodukter:
•
•

Ballonger.
Våtservetter.

Nya förordningar för producentansvar
Vid årsskiftet kommer några nya produkter att omfattas av producentansvar nämligen:
•

ballonger,

•

fiskeredskap,

•

våtservetter,

• vissa tobaksvaror och filter.
En producent definieras som den som yrkesmässigt:
•
•
•

för in dessa produkter till Sverige,
tillverkar dessa produkter i Sverige, eller
från ett annat land än Sverige säljer dessa produkter till en slutlig användare i Sverige.

Som producent är du skyldig att:
•
•
•
•

effektivt bidra till målet att målen för återvinningen av produkterna nås. För vissa finns
det krav att du ska redovisa hur du arbetar för att nå målet på hemsida eller
motsvarande.
anmäla sig som producent till Naturvårdsverket. OBS att de olika produkterna har olika
datum för detta.
anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation som uppfyller
Naturvårdsverkets krav.
årligen senast den 31 mars, rapportera till Naturvårdsverket. Startdatum för
rapporteringen varierar mellan de olika produkterna.

Straffansvar även för ringa nedskräpning
Sedan tidigare är det straffbart att kasta bland annat förpackningar och flaskor
på allmänna platser. Nu börjar en ny lag gälla som även gör det straffbart att
slänga cigarettfimpar, snus, tuggummi, godispapper och annat skräp på
marken. Straffet ”ringa nedskräpningsförseelse” kan ge 800 kronor i böter.

Diisocynater- informationskrav på återförsäljare
Diisocyanater är en grupp av ämnen som framför allt används för att tillverka polyuretanplaster
(PUR). Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts
för ämnena i sitt arbete. För att skydda arbetstagarna har EU därför beslutat om en begränsning
av diisocyanater.

Den nya begränsningen innebär bland annat att:
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•

•

Kemiska produkter som innehåller diisocyanater i halter över 0,1 viktprocent inte
får användas för industriellt eller yrkesmässigt bruk efter den 24 augusti 2023 om
inte användaren har genomgått utbildning om säker användning av diisocyanater.
Det är arbetsgivaren som ska se till att användaren genomgår utbildningen.
Utbildningskravet gäller de som använder produkterna i sitt arbete eller som
övervakar arbetsuppgifter där sådana produkter används.
Leverantörer som säljer kemiska produkter som innehåller diisocyanater i halter
över 0,1 viktprocent ska efter den 24 februari 2022 säkerställa att mottagaren får
information om kravet om utbildning. De ska också lämna följande upplysning
förpackningen: ”Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före
industriellt eller yrkesmässigt bruk”.

CLP- ändringar
•

•

•

Den 1 mars blir harmoniserad faroklassificering och faromärkning bindande för 37 ämnen
som förts upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Ett exempel är ämnet diisoktylftalat (DIOP)
som ofta används som mjukgörare i plast. DIOP klassificeras som reproduktionstoxiskt, med
avseende på att det kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Läs mer på sidan Nya
ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning – ATP 15 Länk till annan webbplats.
Den 1 mars blir harmoniserad faroklassificering och faromärkning också bindande för 21
ämnen vars poster i bilaga VI till CLP-förordningen har ändrats. Det gäller till exempel bly i
pulverform, där EU-harmoniserad klassificering för miljöfara tillförs för alla former av
metalliskt bly med en ytstorlek på mer än 5,3 cm2 per gram. Läs mer på sidan Nya ämnen
med EU-gemensam klassificering och märkning Länk till annan webbplats.
Den 5 juli införs förbud mot tre allergiframkallande doftämnen i leksaker. Dessutom utökas
det nuvarande kravet på märkning av leksaker som innehåller allergiframkallande
doftämnen som inte är förbjudna, från 11 till 72 ämnen. Läs mer på sidan Aktuella ändringar
i leksaksdirektivet

Övriga nyheter:
Tillämpning av EU:s gröna taxonomiförordning
Fr o m 1 januari börjar tillämpningen av EU:s gröna taxonomiförordning i de delar som gäller
förordningens klimatrelaterade miljömål. EU:s gröna taxonomiförordning, innehåller verktyg för
att klassificera miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter när det gäller investeringar och
finansiella produkter. Upplysningsbestämmelser införs i några lagar på fondområdet om att det
i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en informationsbroschyr och en
årsberättelse ska innehålla.
Fondförvaltare ska betala årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet enligt EUförordningen.
Det införs ett krav på att fondförvaltare ska lämna information enligt EU-förordningen för att få
ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. En upplysningsbestämmelse införs i lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser för
den som tillhandahåller portföljförvaltning. Upplysningsbestämmelser införs i
årsredovisningslagen (1995:1554) om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser
om vad en hållbarhetsrapport ska innehålla

Planer på digialiserad och enklare kemikaiemärkning
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EU-kommissionen har publicerat en färdplan som syftar till att förenkla och digitalisera
märkningskrav av kemikalier. För kemiska produkter är märkningen av förpackningen en central
fråga då produktens säkerhetsdatablad sällan når slutanvändare.

Färdplanen innebär EU-kommissionens första analys av möjliga åtgärder, lösningar, politiska mål
och konsekvenser av kemikaliemärkning. Den gäller för märkning av kemikalier enligt CLP,
Detergentförordningen och märkning av gödselmedel. Färdplanen är öppen för kommentarer
fram till den 20 september och kommissionen kommer att ta hänsyn till inkomna synpunkter
när man arbetar vidare med förslagen.
Målet med initiativet är att förbättra kommunikationen kring kemikaliemärkning och där
färdplanen ska stödja EU-kommissionens mål med ökad digitalisering och strategier för att skapa
hållbarhet på vägen mot en giftfri miljö och Industri.
För mer information: Förenkling och digitalisering av märkningskrav för kemikalier
Källa: KEMI.se
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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

2021:875

21-19-15

ändr. 24 kap. 1, 18 §§; nytt 17 a kap 17 a kap. Regeringens tillståndsprövning Tidsbegränsat tillstånd till verksamhet som avser täkt av kalksten
1 § Regeringen ska pröva en ansökan om 1. tidsbegränsat tillstånd att bedriva en verksamhet som a) avser
täkt av kalksten och drift av därmed sammanhängande anläggningar och anordningar, b) avser brytning av
den kalksten som vid tidpunkten för ansökan omfattas av ett gällande tillstånd, men vars brytning inte kan
slutföras på grund av tidsbegränsningen i det tillståndet, och c) behövs för att tillgodose väsentliga allmänna
intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt annat tillfredsställande
sätt, och 2. sådan dispens som krävs för att bedriva den verksamhet som avses i 1. Första stycket gäller trots
vad som framgår av 7 kap. 29 b §, 9 kap. 8 § första stycket, 11 kap. 9 b § första stycket första meningen, 21
kap. 1 § första stycket 1 och 2 och föreskrifter meddelade med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§. Lag (2021:875). 2 §
En ansökan enligt 1 § får göras av den som innehar ett sådant tillstånd som avses i 1 § första stycket 1 b.
Ansökan ska vara skriftlig och ges in till regeringen. Ansökan ska innehålla 1. de förslag till skyddsåtgärder
och andra försiktighetsmått som behövs, 2. de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som
behövs för att det ska vara möjligt att bedöma verksamhetens a) art, b) omfattning, c) miljöeffekter, och d)
påverkan på närliggande fastigheter, 3. övrigt underlag om verksamheten och om övriga förhållanden som
behövs för prövningen, och 4. i förekommande fall a) skäl för att verksamheten ska få undantas från krav
med stöd av 3 § första stycket, och b) uppgifter om vilken annan bedömning som kan vara lämplig enligt 3 §
tredje stycket 1. Lag (2021:875). Undantag från kraven på miljöbedömningar 3 § Regeringen får i enskilda fall
meddela ett särskilt beslut som innebär att en verksamhet som prövas enligt detta kapitel får undantas från
kraven i 6 kap. 20-32 och 35-47 §§, om 1. tillämpningen av dessa bestämmelser skulle få en betydande
negativ inverkan på verksamhetens syfte, och 2. en bedömning av verksamhetens miljöpåverkan ändå kan
göras. Av beslutet ska skälen för beslutet framgå. Om regeringen beslutar att undantag enligt första stycket
får göras ska regeringen, innan frågan om tillstånd med stöd av 1 § prövas, 1. undersöka om någon annan
form av bedömning är lämplig, 2. se till att det underlag som getts in görs tillgängligt för den allmänhet som
kan antas bli berörd, och 3. informera Europeiska kommissionen om skälen för undantaget och bifoga det
underlag som getts in enligt 2. Lag (2021:875). 4 § Regeringen ska, innan frågan om tillstånd med stöd av 1 §
prövas, göra beslutet enligt 3 § tillgängligt tillsammans med skälen för detta för den allmänhet som kan antas
bli berörd. Lag (2021:875). Särskilda villkor 5 § Bestämmelsen i 17 kap. 7 § första stycket om särskilda villkor
ska gälla även vid tillämpning av detta kapitel.

Miljöbalken
Miljöbalken 1998:808

24 KAP, 1 § Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett ansökningsmål enligt 21 kap. 1 a § första
stycket denna balk eller 7 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet avser
tillstånd till en verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har fått laga kraft, gäller tillståndet mot
alla, vad avser frågor som har prövats i domen eller beslutet.
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21-19-15

ändr. 24 kap. 1, 18 §§; nytt 17 a kap Detsamma gäller beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som har meddelats av en länsstyrelse eller
kommun med stöd av 9 kap. 8 §, beslut om tillstånd till markavvattning som har meddelats av en länsstyrelse
enligt 11 kap. och beslut om tillstånd som har meddelats av regeringen med stöd av 17 a kap. Om tillståndet
avser utförandet av en vattenanläggning, innefattar det rätt att bibehålla anläggningen. Till följd av detta
kapitel, till följd av 7 kap. 20 eller 22 §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 17 §, 11 kap. 9 c § eller 12 kap. 10 § denna balk
eller till följd av 2 kap. 10 § eller 7 kap. 13, 14, 15, 16 eller 17 § lagen med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet, kan dock ett tillstånd begränsas eller förenas med ändrade eller nya villkor, eller återkallas
och fortsatt verksamhet förbjudas. Ett sådant ingripande kan också ske genom förelägganden eller förbud
enligt 10 kap. 14 § eller 26 kap. 9 § fjärde stycket. Med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av
arbeten eller åtgärder enligt 11 kap. 16 §. En omprövningsdom eller ett omprövningsbeslut har samma
verkan som en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut.
18 § Om en vattenverksamhet eller en vattenanläggning, som har utförts i enlighet med ett tillstånd enligt
denna balk, medför skador som inte förutsågs av mark- och miljödomstolen eller regeringen när tillståndet
meddelades, får den skadelidande framställa anspråk på ersättning enligt 31 kap. Om fråga är om betydande
skador för enskild eller för något allmänt intresse, får begäras sådana ändringar på verksamhetsutövarens
bekostnad av vattenverksamheten eller vattenanläggningen som, utan att medföra skador för tredje man
eller väsentliga olägenheter för tillståndshavaren, är ägnade att förebygga eller minska framtida skador. I
fråga om allmänna intressen förs talan av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Kammarkollegiet, länsstyrelse eller kommun. Anspråk på grund av oförutsedda skador ska för att få tas upp
till prövning framställas till mark- och miljödomstolen inom fem år eller den längre tid, högst tjugo år, som
kan ha bestämts i samband med tillståndet. Tiden räknas från utgången av den av domstolen bestämda tiden
inom vilken arbetena ska vara utförda. Vid skada som avses i 7 kap. 7 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet utgår tiden för framställan dock aldrig tidigare än två år från det att
skadan uppkom. Bestämmelserna i preskriptionslagen (1981:130) gäller inte anspråk enligt denna paragraf

2021:876

© Certway AB

2022-01-01

upph. 17 a kap.; ändr. 24 kap. 1, 18 . 1 § Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett ansökningsmål enligt 21 kap. 1 a § första stycket
§§
denna balk eller 7 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet avser tillstånd
till en verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har fått laga kraft, gäller tillståndet mot alla, vad
avser frågor som har prövats i domen eller beslutet. Detsamma gäller beslut om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet som har meddelats av en länsstyrelse eller kommun med stöd av 9 kap. 8 § samt beslut om
tillstånd till markavvattning som har meddelats av en länsstyrelse enligt 11 kap. Om tillståndet avser
utförandet av en vattenanläggning, innefattar det rätt att bibehålla anläggningen. Till följd av detta kapitel,
till följd av 7 kap. 20 eller 22 §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 17 §, 11 kap. 9 c § eller 12 kap. 10 § denna balk eller till
följd av 2 kap. 10 § eller 7 kap. 13, 14, 15, 16 eller 17 § lagen med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet, kan dock ett tillstånd begränsas eller förenas med ändrade eller nya villkor, eller återkallas
och fortsatt verksamhet förbjudas. Ett sådant ingripande kan också ske genom förelägganden eller förbud
enligt 10 kap. 14 § eller 26 kap. 9 § fjärde stycket. Med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av
arbeten eller åtgärder enligt 11 kap. 16 §. En omprövningsdom eller ett omprövningsbeslut har samma
verkan som en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut.
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2021:876

2022-01-01

upph. 17 a kap.; ändr. 24 kap. 1, 18 18 § Om en vattenverksamhet eller en vattenanläggning, som har utförts i enlighet med ett tillstånd enligt
§§
denna balk, medför skador som inte förutsågs av mark- och miljödomstolen när tillståndet meddelades, får
den skadelidande framställa anspråk på ersättning enligt 31 kap. Om fråga är om betydande skador för
enskild eller för något allmänt intresse, får begäras sådana ändringar på verksamhetsutövarens bekostnad
av vattenverksamheten eller vattenanläggningen som, utan att medföra skador för tredje man eller
väsentliga olägenheter för tillståndshavaren, är ägnade att förebygga eller minska framtida skador. I fråga
om allmänna intressen förs talan av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet,
länsstyrelse eller kommun. Anspråk på grund av oförutsedda skador ska för att få tas upp till prövning
framställas till mark- och miljödomstolen inom fem år eller den längre tid, högst tjugo år, som kan ha
bestämts i samband med tillståndet. Tiden räknas från utgången av den av domstolen bestämda tiden inom
vilken arbetena ska vara utförda. Vid skada som avses i 7 kap. 7 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet utgår tiden för framställan dock aldrig tidigare än två år från det att
skadan uppkom. Bestämmelserna i preskriptionslagen (1981:130) gäller inte anspråk enligt denna paragraf.

2021:881

2021-11-01

upph. 15 kap. 18 §, 27 kap. 7 §,
rubr. närmast före 27 kap. 7 §;
nuvarande 15 kap. 9 § betecknas
15 kap. 8 a §; ändr. 14 kap. 8 §, den
nya 15 kap. 8 a §, 15 kap. 12, 13, 15,
16, 17, 21 §§, 27 kap. 4 §, 29 kap. 4,
11 §§, rubr. närmast före 15 kap.
12 §; nya 15 kap. 9, 16 a §§
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Innebörd i ändring

14 KAP: 8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 1. föreskrifter om
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i frågor som avses i
2 kap. 2-4 §§, 2. föreskrifter som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt om krav på tillstånd eller
godkännande för hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara, 3.
föreskrifter om särskilda villkor som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt för hantering, införsel och
utförsel av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara, 4. föreskrifter om förbud som är av särskild
betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt mot hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara, 5. föreskrifter om krav på anmälan innan ett bekämpningsmedel saluhålls
eller används, 6. föreskrifter om sådana undantag från förbudet i 7 § första stycket att sprida
bekämpningsmedel från luftfartyg som det finns synnerliga skäl för, 7. föreskrifter om hantering, införsel,
överlåtelse och förbränning av bränsle, handel med bränsle samt bränsles egenskaper och kvalitet som
behövs för att motverka utsläpp i luften av ämnen som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller
miljön, 8. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen om hantering,
införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, 9. föreskrifter som behövs till
följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen om att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i
drift utrustning som är avsedd för hantering av kemiska produkter eller biotekniska organismer, och 10.
föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen om kontroll av utrustning som
är avsedd för spridning av bekämpningsmedel. Föreskrifter om varor enligt första stycket 1, 2, 3, 4 eller 8 får
meddelas endast i fråga om varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller på grund av att de
har behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra skada på människor eller miljön eller andra
intressen som skyddas genom denna balk. Regeringen får överlåta åt en kommun att meddela sådana
föreskrifter som avses i första stycket 7.
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2021:881

2021-11-01

upph. 15 kap. 18 §, 27 kap. 7 §,
rubr. närmast före 27 kap. 7 §;
nuvarande 15 kap. 9 § betecknas
15 kap. 8 a §; ändr. 14 kap. 8 §, den
nya 15 kap. 8 a §, 15 kap. 12, 13, 15,
16, 17, 21 §§, 27 kap. 4 §, 29 kap. 4,
11 §§, rubr. närmast före 15 kap.
12 §; nya 15 kap. 9, 16 a §§

15 KAP: 8 a Med producent avses i detta kapitel den som yrkesmässigt 1. utvecklar, tillverkar, bearbetar,
behandlar eller överlåter produkter, eller 2. för in produkter till Sverige.
9 § Med denna balk avses med system för utökat producentansvar för avfallshantering: ett system som
innebär att producenter ansvarar ekonomiskt eller organisatoriskt för hanteringen av avfallsledet i en
produkts livscykel, och producentansvarsorganisation: en juridisk person som förebygger eller hanterar avfall
från producenters produkter.
12§ För att införa system för utökat producentansvar för avfallshantering får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att 1. se till att avfall
hanteras i enlighet med 11 § och på ett sätt som möjliggör en lämplig behandling enligt 10 §, 2. betala avgifter
för att täcka det allmännas kostnader för hantering av avfall som skräpats ned och information om
nedskräpning, eller på annat sätt ansvara ekonomiskt för avfallshantering och information om hanteringen,
3. inrätta ett system för egenkontroll för att säkerställa att skyldigheter enligt denna balk, föreskrifter som
är meddelade med stöd av balken och skyldigheter som följer av EU- förordningar inom balkens
tillämpningsområde följs, och 4. vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av avfall. Föreskrifter
enligt första stycket får endast avse avfall som utgörs av den typ av produkter som producenterna utvecklar,
tillverkar, bearbetar, behandlar, överlåter eller för in till Sverige. Föreskrifter som avser sådant avfall, och
som utgörs även av produkter som producenten inte utvecklat, tillverkat, bearbetat, behandlat, överlåtit
eller fört in till Sverige får endast avse den del av avfallet som motsvarar producentens andel av marknaden
för nya produkter av sådan typ eller som på annat sätt står i rimlig proportion till producentens verksamhet.
13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, för att främja avfallsförebyggande
åtgärder eller en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering, meddela föreskrifter om skyldighet för
producenterna att 1. se till att produkter är märkta, 2. lämna information och uppgifter om vilka ämnen och
material som en produkt innehåller samt om insamling, återanvändningsgrad, återvinningsgrad eller andra
förhållanden, 3. se till att produkter har en viss sammansättning, återanvändbarhet och återvinningsbarhet,
4. vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av använda produkter, och 5. vidta andra
avfallsförebyggande åtgärder. Föreskrifterna om skyldigheter för en producent att vidta åtgärder som
möjliggör en effektiv insamling av använda produkter som producenten inte utvecklat, tillverkat, bearbetat,
behandlat, överlåtit eller fört in till Sverige får dock enbart avse den del av marknaden som motsvarar
producentens andel av marknaden för sådana produkter eller som på annat sätt står i rimlig proportion till
producentens verksamhet.
15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. skyldighet
för producenter att tillhandahålla eller anlita en producentansvarsorganisation, 2. förbud att yrkesmässigt
överlåta eller saluföra produkter om produktens producent inte tillhandahåller eller har anlitat en
producentansvarsorganisation, 3. tillstånd, godkännande eller anmälan för yrkesmässig drift av en
producentansvarsorganisation, 4. kriterier för hur ersättning som en producentansvarsorganisation tar ut
från producenterna ska bestämmas, och 5. skyldighet för en producentansvarsorganisation att fullgöra
sådana skyldigheter som kan föreskrivas för producenter enligt 12 och 13 §§.
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2021-11-01

upph. 15 kap. 18 §, 27 kap. 7 §,
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11 §§, rubr. närmast före 15 kap.
12 §; nya 15 kap. 9, 16 a §§

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som
driver eller avser att driva ett yrkesmässigt system för återanvändning av förpackningar ska anmäla det. Lag
(2021:881). 16 a § /Träder i kraft I:2021-11-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att den som är etablerad i Sverige och yrkesmässigt förmedlar distansförsäljning
av produkter som omfattas av ett system för utökat producentansvar till slutanvändare i Sverige 1. ska vara
skyldig att registrera sig, och 2. endast får förmedla distansförsäljning från säljare som har uppfyllt
skyldigheter enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 § 1.
7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det krävs
tillstånd, anmälan eller registrering för att yrkesmässigt hantera avfall.
21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från
kommunens ansvar enligt 20 och 20 a §§ i fråga om avfall som ska samlas in eller behandlas av en producent
eller en producentansvarsorganisation enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 eller 15 §.
27KAP 4 Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för 1. insamling, transport och
behandling av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken
utförs av kommunen eller den som kommunen anlitar, 2. åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera
hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § om
avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder, och 3. åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta
insamling och sortering av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som producerar
avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §. Avgiften ska efter beslut av kommunen betalas till
kommunen eller till den som utför renhållningen. Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall
från fartyg finns i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. 4 § För otillåten miljöverksamhet
döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet 1. påbörjar eller bedriver
en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller
efter att ha gjort en anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven tidsfrist, allt
enligt vad som krävs i a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om
verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens enligt bestämmelserna i 9 eller
11-15 kap., b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om miljöfarliga verksamheter,
c) bestämmelsen i 9 kap. 6 c § om anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, d) bestämmelserna i 11 kap.
eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter, e)
bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga vattenverksamheter, f) bestämmelsen i
11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av grundvatten ur bruk, g) bestämmelsen i 12 kap. 6 §
eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd
ska anmälas för samråd, h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade
organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller består av sådana organismer på marknaden,
i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om innesluten användning av genetiskt
modifierade organismer, j) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om hantering,
införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av kemiska produkter, biotekniska organismer eller
varor,
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k) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om förutsättningar för att få använda ett ämne
som anges i bilaga XIV till den förordningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden, l) bestämmelserna
i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 om krav på produktgodkännande av växtskyddsmedel, m)
bestämmelserna om krav på godkännande av biocidprodukter i artikel 17.1 i förordning (EU) nr 528/2012, n)
föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 15 § om krav på tillstånd för yrkesmässig drift
av en producentansvarsorganisation för avfall från elektriska och elektroniska produkter, eller o)
bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller 2. i egenskap av innehavare av det
tillstånd eller det beslut om tillåtlighet, godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller
åtgärden och som har meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006, förordning (EG) nr
1107/2009 eller förordning (EU) nr 528/2012 bryter mot ett villkor eller en bestämmelse i tillståndet eller i
beslutet. I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som har angetts i ett sådant
tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska det förhållandet att en bostadsbyggnad är utsatt för
omgivningsbuller i strid med bullervillkoret inte anses utgöra ett brott mot villkoret, om 1. byggnaden ingår
i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), 2. det i
planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte
överskrider dessa värden, och 3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att
förebygga olägenhet för människors hälsa. Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som regeringen har meddelat
med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala miljösanktionsavgift.
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 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.

2021:1018

2022-01-01

ändr. 29 kap. 13 §

13 § Svensk domstol är behörig att döma över brott enligt 8 § första stycket 12 även om det inte finns
domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken. Har brottet begåtts i Sveriges ekonomiska zon, får åtal väckas vid
den tingsrätt vars domkrets är närmast den plats där brottet begicks.

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
SFS 1998:899 Förordningen
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
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2021:368

2021-07-01 +
ändr. 38, 45 §§
övergångs best

38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för
blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg
eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,

Förändringar jan 2022

Sida 13 av 37

Datum:

2021-12-29

Författning

Ändring SFS

Träder i kraft

Ändring

Forts SFS 1998:899
Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Forts
2021:368

2021-07-01 +
ändr. 38, 45 §§
övergångs best

Innebörd i ändring
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. Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska
kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig enligt denna förordning.
45 § Kommunen ska utöver vad som framgår av miljötillsynsförordningen (2011:13) ägna särskild
uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar:
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar
som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där verksamheten inte endast
omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, och
7. lokaler för förvaring av djur.

SFS 2013:251
Miljöprövningsförordning

© Certway AB

2021:731

2021-07-20
överg.best.

upph. 5 kap. 29, 31, 33 §§, rubr.
närmast före 5 kap. 29, 31, 33 §§;
nuvarande 5 kap. 30, 32, 34 §§
betecknas 5 kap. 6 a, 10 a, 14 a §§,
ändr. 5 kap. 4, den nya 6 a, 8, den
nya 10 a, 12, den nya 14 a §§, rubr.
närmast före 5 kap. 4, 8, 12 §§

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.40-i gäller för anläggning för framställning av livsmedel eller
foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller endast innebär paketering.
6 a § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.65 gäller för anläggning för framställning av foder med
beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18
750 ton foder per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 4
§, 2. endast avser mjölk, eller 3. endast innebär paketering. 8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.90i gäller för anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av enbart
vegetabiliska råvaror med en produktion av 1. mer än 75 000 ton per kalenderår, 2. mer än 300 ton per dygn
om anläggningen är i drift mer än 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 3. mer än 600 ton per dygn om
anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
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Träder i kraft

Ändring
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Forts SFS 2013:251
Miljöprövningsförordning

Forts
2021:731

2021-07-20
överg.best.

upph. 5 kap. 29, 31, 33 §§, rubr.
närmast före 5 kap. 29, 31, 33 §§;
nuvarande 5 kap. 30, 32, 34 §§
betecknas 5 kap. 6 a, 10 a, 14 a §§,
ändr. 5 kap. 4, den nya 6 a, 8, den
nya 10 a, 12, den nya 14 a §§, rubr.
närmast före 5 kap. 4, 8, 12 §§

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.131-i gäller för anläggning för framställning av livsmedel eller
foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 1.
mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till a) mer än 75 ton per dygn, eller b) mer än 18 750 ton per
kalenderår, eller 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn som i antal ton
överstiger animalievärdet, eller b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med
animalievärdet. Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera
22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten endast innebär paketering.
14 a § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.155 gäller för anläggning för framställning av foder med
beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Anmälningsplikten
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 12 § eller endast innebär paketering.

SFS 2013:250
Industriutsläppsförordningen

2021:730

2021-07-01

ändr. 2 kap. 46, 48 §§; nya 2 kap.
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69 §§, rubr. närmast före 2
kap. 57, 59 §§

46 § För samförbränning av avfall med stenkol eller brunkol anger de slutsatser 1. som avses i 43 §
utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 3), svaveldioxid (tabell 4), väteklorid eller
vätefluorid (tabell 5), stoft (tabell 6), kvicksilver (tabell 7), kadmium, tallium, antimon, arsenik, bly, krom,
kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 39) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade
dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 41), och 2. som avses i 57 § utsläppsvärden i fråga
om utsläpp till luft av stoft (tabell 3), väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid (tabell 5), kväveoxid (tabell 6)
och kvicksilver (tabell 8). I fråga om utsläpp från samförbränning av avfall enligt första stycket 2 beräknas
utsläppsvärden för utsläppen till luft av stoft, väteklorid, väteflourid, svaveldioxid, kväveoxid och kvicksilver
med användning av de värden som avses i första stycket 1 och 2 med tillämpning av blandningsformeln i
bilaga VI del 4 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.
48 § För samförbränning av avfall med biomassa eller torv anger de slutsatser 1. som avses i 43 §
utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 9), svaveldioxid (tabell 10), väteklorid och
vätefluorid (tabell 11), stoft (tabell 12), kvicksilver (punkt 27), kadmium, tallium, antimon, arsenik, bly, krom,
kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 40) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade
dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 41), och 2. som avses i 57 § utsläppsvärden i fråga
om utsläpp till luft av stoft (tabell 3), väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid (tabell 5), kväveoxid (tabell 6)
och kvicksilver (tabell 8). I fråga om utsläpp från samförbränning av avfall enligt första stycket 2 beräknas
utsläppsvärden för utsläppen till luft av stoft, väteklorid, väteflourid, svaveldioxid, kväveoxid och kvicksilver
med användning av de värden som avses i första stycket 1 och 2 med tillämpning av blandningsformeln i
bilaga VI del 4 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.
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Innebörd i ändring

Forts SFS 2013:250
Industriutsläppsförordningen

Forts
2021:730

2021-07-01

ändr. 2 kap. 46, 48 §§; nya 2 kap. Avfallsförbränning
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 57 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2010 av den 12 november 2019 om
67, 68, 69 §§, rubr. närmast före 2 fastställande av BAT- slutsatser för avfallsförbränning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
kap. 57, 59 §§
2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 3 december
2019. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas
av 29 kap. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 65, 66 eller 67 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning
(2021:730). 58 § /Träder i kraft I:2021-07-20/ De slutsatser som avses i 57 § anger utsläppsvärden i fråga om
1. kanaliserade utsläpp till luft av a) stoft, metaller och halvmetaller från avfallsförbränning (tabell 3), b) stoft
från innesluten behandling av slagg och bottenaskor med utsugning av luft (tabell 4), c) väteklorid, vätefluorid
och svaveldioxid från avfallsförbränning (tabell 5), d) kväveoxid och kolmonoxid från avfallsförbränning och
ammoniak från användning av teknikerna selektiv icke- katalytisk reduktion (SNCR) eller selektiv katalytisk
reduktion (SCR) (tabell 6), e) totalt flyktigt organiskt kol, polyklorerade dibenso-p- dioxiner, polyklorerade
dibensofuraner och dioxinlika polyklorerade bifenyler från avfallsförbränning (tabell 7), och f) kvicksilver från
avfallsförbränning (tabell 8), 2. direkta utsläpp till en vattenrecipient av totalt suspenderat material, totalt
organiskt kol, arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, antimon, tallium, zink,
ammoniumkväve, sulfat, polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 9), och
3. indirekta utsläpp till en vattenrecipient av arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly,
antimon, tallium, zink och polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 10).
Produktion av livsmedel, foder, dryck och mjölk
59 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2031 av den 12 november 2019 om
fastställande av BAT- slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin, i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska
unionens officiella tidning den 4 december 2019. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa
tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av 5 kap. 4, 8, 12, 15 eller 17 §
miljöprövningsförordningen (2013:251), och 2. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1
60 § De slutsatser som avses i 59 § anger utsläppsvärden i fråga om kemisk syreförbrukning, totalt
suspenderat material, totalkväve och totalfosfor för direkta utsläpp till en vattenrecipient (tabell 1).
61 § För tillverkning av färdigfoder anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om
kanaliserade utsläpp till luft av stoft från för-malning och pelletskylning (tabell 4
62 § För bryggning anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till
luft av stoft från hantering och bearbetning av malt och råfrukt (tabell 7).
63 § För mejerier anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft
av stoft från torkning (tabell 10).
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Forts SFS 2013:250
Industriutsläppsförordningen

Forts
2021:730

2021-07-01

ändr. 2 kap. 46, 48 §§; nya 2 kap. 64 § För beredning av fisk och skaldjur anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, kanaliserade utsläpp till luft av totalt flyktigt organiskt kol från en rökkammare (tabell 11).
67, 68, 69 §§, rubr. närmast före 2
65 § För förmalning av spannmål anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade
kap. 57, 59 §§
utsläpp till luft av stoft (tabell 15).
66 § För bearbetning av kött anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade
utsläpp till luft av totalt flyktigt organiskt kol från en rökkammare (tabell 18).
67 § För bearbetning av oljefröer och raffinering av vegetabilisk olja anger de slutsatser som avses i 59 §
utsläppsvärden i fråga om 1. kanaliserade utsläpp till luft av stoft från hantering och beredning av fröer samt
från torkning och kylning av mjöl (tabell 21), och 2. hexanförluster från bearbetning och raffinering av
oljefröer (tabell 22).
68 § / För stärkelseproduktion anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade
utsläpp till luft av stoft från torkning av stärkelse, protein och fiber (tabell 27).
69 För sockertillverkning anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om 1. kanaliserade
utsläpp till luft av stoft från högtemperaturtorkning av betmassa (tabell 30), och 2. kanaliserade utsläpp till
luft av svaveloxider från högtemperaturtorkning av betmassa när naturgas inte används (tabell 31).

Kemiska produkter och biotekniska organismer
SFS 2008: 245 Förordning om
kemiska produkter och
biotekniska organismer

2021:156

2021:03-30

Ändr 24, 33 §§

24 § Försvarsinspektören för hälsa och miljö får i det enskilda fallet ge dispens från krav i 1. förordning (EG)
nr 1907/2006 och förordning (EG) nr 1272/2008 om det behövs med hänsyn till totalförsvarets intressen
och om dispensen avser Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarets
radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut, och 2. artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 om
det behövs med hänsyn till svenska försvarsintressen och om dispensen avser varor som är avsedda att
användas för militära ändamål. Innan försvarsinspektören för hälsa och miljö ger dispens, ska han eller hon
ge Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.
33 b § Kemikalieinspektionen ska lämna det underlag till Naturvårdsverket som myndigheten behöver för
att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 13.1 första stycket b och f samt andra stycket i förordning (EU)
2019/1021.

REACH (EU-nr 1907/2006)

2021/57

Ändringar bilaga

Ändringar i bilaga XVII led 63 tabellkolumn 2 text

Ändringar bilaga

Ändringar i bilaga VII-XI. För mer information: Publications Office (europa.eu)

2021:1297

Ändringar i bilaga

Gäller perfluorkarboxylsyror med 9–14 kolatomer i kedjan (C9-C14 PFCAs), deras salter och C9-C14 PFCAbesläktade ämnen.
Läs mer: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1297&from=EN

2021:2045

Ändringar bilaga XIV

bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier. För mer information: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2045&from=EN

2021/979
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Datum:

2021-12-29

Författning

Ändring SFS

Forts REACH (EU-nr
1907/2006)

2021:2030

Kemiska produkter och
biotekniska produkter (KIFS
2017:7)

2021:2

Ändring

Innebörd i ändring

Ändringar i bilaga XIV

bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller N,N dimet. Mer information: För mer
information: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2030&from=EN

2021-04-01

Ändrad lydelse i bilaga 4 och 5

Se ändringarna i KIFS 2021:2 - Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

2021:3

2021-05-12

Ändr 12 kap, 4 §

4§ Leverantörer av varor som är skyldiga att lämna information enligt artikel 33.1 i förordning (EG) 1907/2006
(Reach) ska också lämna den informationen till den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). Skyldigheten
enligt första stycket gäller dock inte distributörer som enbart tillhandahåller varor direkt till konsumenter.
Skyldigheten gäller inte heller varor som omfattas av beslut om dispens från artikel 33.1 i förordning (EG)
1907/2006 som Försvarsinspektören för hälsa och miljö har meddelat med stöd av 24 § första stycket
punkterna 1 och 2 förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

2021:7

2021-11-01

Ändrad lydelse av bilaga 4

Ändringar i undantag för elektriska elektroniska produkter: se KIFS 2021:7 - Föreskrifter om ändring i
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

2021:8

2022-06-01

Ny kap 3a§

Undantag från tillståndskrav avseende icke yrkesmässig hantering av nikotinhaltiga vätskor till elektroniska
cigaretter och till påfyllningsbehållare för elektroniska cigaretter.

2021-07-15

Ändr 10§

10 § Förbuden i 9 § gäller inte
1. kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncentrat,
2. batterier,
3. förpackningar och förpackningskomponenter,
4. motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av bestämmelserna om typgodkännande i
fordonsförordningen (2009:211),
5. lätta lastbilar och andra personbilar än EU-typgodkända personbilar som omfattas av 2 § förordningen
(2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar,
6. produkter för in vitro-diagnostik som avses i den upphävda lagen (1993:584) om medicintekniska
produkter,
7. yrkesmässig utförsel av amalgam för dentalt bruk som avses i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG,
förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv
90/385/EEG och 93/42/EEG, om utförseln sker till ett annat land i Europeiska unionen eller europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

2021:632
Förordning om förbud m i
vissa fall i samband med
hantering, införsel och
utförsel av kemiska produkter
(SFS 1998:944)
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Träder i kraft

Ändring

Innebörd i ändring

Forts Förordning om förbud
2021:632
m m i vissa fall i samband
med hantering, införsel och
utförsel av kemiska produkter
(SFS 1998:944)

2021-07-15

Ändr 10§

8. humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) och
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av
gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska
läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,
9. om ett motsvarande förbud mot utsläppande på marknaden eller användning följer av bilaga XVII till
förordning (EG) nr 1907/2006,
10. de användningar som är tillåtna enligt artikel 67.1 andra meningen och 18a.3, 18a.6 och 18a.8 i bilaga
XVII till förordning (EG) 1907/2006,
11. yrkesmässig utförsel eller införsel av a) varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands, b)
militär utrustning i samband med övning, utbildning eller internationell verksamhet, eller c) reservdelar och
andra komponenter för reparation och underhåll av utrustning för ett specifikt militärt ändamål,
12. kvicksilverhaltigt avfall som förs ut från Sverige för återvinning eller bortskaffande, eller 13. elektrisk och
elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som omfattas av förordningen (2012:861) om farliga ämnen i
elektrisk och elektronisk utrusning.

CLP (1273/2008)

Övergångsperiod till
2022-12-17

Bilaga VI

22 nya ämnen förs upp på bilaga VI t ex citronsyra och flera aktiva ämnen som används i bekämpningsmedel
får nu en bindande klassificering och märkning.

Författning

Ändring SFS

2021:849

Dessutom får 41 ämnen som redan tidigare finns upptagna i bilaga VI, en ändrad harminiserad klassificering
och märkning. T ex d-limonen, som nu även får en klassificering för fara vid aspiration (asp tox 1), flera borföreningar har fått ändrad klassificering avseende reproduktionstixicitet.
I o m ändringen har också ett flertal ämnen, bl a flera kopparföreningar, fått ett tastställt värde för uppskattad
aktut toxisitet (ATE-värde).

SFS 2010:1011 Lag om
brandfarliga och explosiva
varor

2021:657

2021-08-01
överg.best.

ändr. 9, 10, 19, 20, 27, 36 §§; nya
9 a, 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 20 a §§,
rubr. närmast före 9 a, 20 §§

9 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska utse en eller flera föreståndare för
verksamheten. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de
aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som
meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och
möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. Föreståndare i
tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmälas till tillståndsmyndigheten. Föreståndare i
tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till tillsynsmyndigheten.
9 a § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor enligt denna lag ska anmäla till
tillståndsmyndigheten vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, import och export av
sådana varor.
10 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras samt anordningar för
hantering av sådana varor ska vara inrättade på ett betryggande sätt med hänsyn till risken för obehörigt
förfarande, brand och explosion samt konsekvenserna av en brand eller en explosion. De ska också vara
placerade så att motsvarande krav uppfylls i förhållande till omgivningen. Detta gäller också områden med
sådana byggnader, anläggningar och anordningar.
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19 § Tillståndsmyndigheten ska pröva om den som söker tillstånd och den som är anmäld som föreståndare
i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor är lämplig och i övrigt har de förutsättningar som krävs för
att hantera, överföra, importera eller exportera brandfarliga respektive explosiva varor i enlighet med lagen
och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska
tillståndsmyndigheten göra en lämplighetsprövning av de fysiska personer som har ett betydande inflytande
över den juridiska personen. Tillståndsmyndigheten ska också göra en lämplighetsprövning av den som är
anmäld som deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor
19 a § Om kraven i 19 § är uppfyllda ska tillståndsmyndigheten godkänna föreståndare och de personer som
får delta i en verksamhet med explosiva varor enligt 9 a §. Godkännandet är en förutsättning för att de
anmälda personerna ska få vara föreståndare respektive få delta i verksamheten.
19 b § Tillståndet ska begränsas till viss tid och innehålla de villkor som behövs för att hanteringen,
överföringen, importen eller exporten ska ske i enlighet med 1 § andra stycket. Tillstånd som beslutas med
stöd av 18 § andra stycket får gälla som längst i tre år.
19 c § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till risken för obehörigt förfarande, brand och explosion samt
konsekvenserna av en brand eller en explosion, får tillståndsmyndigheten besluta om nya eller ändrade
villkor för tillståndet.
19 d § Om någon av dem som anges i 19 § byts ut eller om det tillkommer någon sådan person, ska det
snarast anmälas till tillståndsmyndigheten. Om personen är anmäld som föreståndare eller deltagare och
kraven i 19 § är uppfyllda, ska tillståndsmyndigheten godkänna personen enligt 19 a §.
20 § Ett tillstånd ska återkallas, om 1. förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, 2. en
bestämmelse i lagen, en föreskrift som meddelats i anslutning till lagen eller ett villkor som uppställts med
stöd av lagen i något väsentligt avseende inte följs, 3. det är av väsentlig betydelse med hänsyn till risken för
obehörigt förfarande, brand och explosion samt konsekvenserna av en brand eller en explosion, eller 4. det
finns någon annan skälig anledning att återkalla tillståndet.
20 a § Ett godkännande enligt 19 a § ska återkallas av tillståndsmyndigheten om förutsättningarna för
godkännandet inte längre är uppfyllda.
27 § Avgifter enligt denna lag får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov,
godkännande av föreståndare och deltagare, godkännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara
är att anse som en explosiv vara. För sådan tillsyn som utgör marknadskontroll enligt denna lag får avgift för
tillsynen och för provtagning och undersökning av prov av varan tas ut endast om det vid undersökningen
visar sig att varan inte uppfyller ställda krav.
36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. vilka varor
som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga
eller explosiva varor, 2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor,
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3. brandfarliga och explosiva varors egenskaper och utförande, 4. undantag från lagens tillämpning i fråga
om viss vara eller viss hantering, överföring, import eller export, 5. åtgärder och försiktighetsmått som anges
i 6 §, 6. utredning som anges i 7 §, 7. kompetens som anges i 8 §, 8. föreståndare som anges i 9 §, 9. deltagare
som anges i 9 a §, 10. byggnad, annan anläggning och anordning som anges i 10 § samt att sådan byggnad,
anläggning och anordning inte får användas, saluhållas eller säljas om den inte efter kontroll genom teknisk
provning, besiktning eller annan undersökning har befunnits vara betryggande från skyddssynpunkt, 11.
förvaring och förpackning som anges i 11 §, 12. godkännande som anges i 12 §, 13. vad som ska förstås med
plastiska sprängämnen som anges i 13 § samt om hur sådan märkning med spårämne ska ske, 14. information
som anges i 14 §, 15. hantering av frågor om tillstånd och undantag från tillståndskravet i 16 §, 16. att
hantering, överföring, import eller export av en brandfarlig eller explosiv vara ska vara förbjuden, om ett
sådant förbud är av särskild betydelse med hänsyn till brand- eller explosionsrisken och till konsekvenserna
av en brand eller en explosion, och 17. avgifternas storlek enligt denna lag. En kommun får meddela
föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna lag när det gäller den egna verksamheten.

2010:1075 Förordning om
brandfarliga och explosiva
varor

2021:658

2021-08-01

ändr. 14, 19, 25 §§; nya 13 a, 14 a
§§

13 a § Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket
undantas från kravet på anmälan i 9 a § och lämplighetsprövningen i 19 § lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor.
4 § Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun beslutar om ett tillstånd till
hantering av explosiva varor ska ett yttrande från Polismyndigheten inhämtas. Ett yttrande ska också
inhämtas från Polismyndigheten när en person anmäls enligt 19 d § första stycket lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor. Yttrandet ska avse frågan om lämplighet när det gäller de personer som ska
prövas enligt 19 § lagen om brandfarliga och explosiva varor. Frågan om tillstånd till hantering av explosiva
varor ska tas upp till samråd mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en kommun och de andra
kommunala eller statliga myndigheter som berörs av ärendet, om inte omständigheterna i ärendet gör det
onödigt. När ett tillståndsärende i fråga om explosiva varor inleds ska tillståndsmyndigheten underrätta
Polismyndigheten.
14 a § Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun beslutar om tillstånd till
hantering av brandfarliga varor ska frågan tas upp till samråd med Polismyndigheten och de andra
kommunala eller statliga myndigheter som berörs av ärendet, om inte omständigheterna i ärendet gör det
onödigt.
19 § Om den som har tillstånd ansöker om ett nytt eller ändrat tillstånd får hantering, överföring, import eller
export ske enligt det tidigare tillståndet till dess att tillståndsmyndigheten har prövat frågan, om ansökan har
kommit in till tillståndsmyndigheten senast fyra veckor innan giltighetstiden för det tillståndet går ut. Om ett
tillstånd att inneha explosiva varor har upphört att gälla, ska den som ändå fortsatt innehar varorna hantera
dem på det sätt som tillståndsmyndigheten anger.
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25 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om 1. vilka varor som på grund
av sina egenskaper eller sin sammansättning eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga eller
explosiva varor, 2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor, 3. brandfarliga och explosiva varors
egenskaper och utförande, 4. undantag från tillståndskravet i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor, 5. undantag från tillämpningen av lagen om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen i fråga om viss vara eller viss hantering, överföring, import eller export,
6. att bestämmelserna om godkännande av explosiva varor och om godkännande av föreståndare för
verksamhet med explosiva varor även ska vara tillämpliga på en brandreaktiv vara, 7. de frågor som avses i
36 § 5-14 lagen om brandfarliga och explosiva varor, 8. att hantering, överföring, import eller export av en
brandfarlig eller explosiv vara ska vara förbjuden, om det är av särskild betydelse med hänsyn till brand- eller
explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion, 9. avgifternas storlek enligt lagen
om brandfarliga och explosiva varor när det gäller den egna verksamheten, 10. att varor, som har tillstånd
eller godkännande enligt äldre bestämmelser om brandfarliga och explosiva varor men som på grund av EUdirektiv ska vara CE-märkta, i stället ska förses med CE-märkning, 11. undantag från åldersgränsen i 7 §, i den
utsträckning det är möjligt med hänsyn till regler som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES), 12. särskilda krav på kompetens hos föreståndare enligt 9 § lagen om brandfarliga och explosiva varor,
13. tillståndsgivningen och prövningen enligt 19 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, och 14.
deltagare enligt 9 a § lagen om brandfarliga och explosiva varor. När Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap meddelar föreskrifter om fyrverkeripjäser som hanteras av allmänheten ska myndigheten, i den
utsträckning det är möjligt med hänsyn till regler som gäller inom EES, endast tillåta sådana fyrverkeripjäser
som har annat huvudsakligt syfte än att avge knall. Med fyrverkeripjäser avses explosiva varor som innehåller
pyrotekniska ämnen, avger ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöje.

2021:690

2021-07-16

upph. 24 §; ändr. 23 §

23 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är, i fråga om brandfarliga och explosiva varor samt
sådana produkter som används för att hantera brandfarliga och explosiva varor som myndigheten har
utfärdat föreskrifter för, marknadskontrollmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring
av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

2021/115

20 dagar efter
2021-02-02

Ändring bilaga 1

Se EUR-Lex - 32021R0115 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

2021/277

20 dagar efter
2020-02-23

Ändring bilaga 1

Se EUR-Lex - 32021R0277 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Europaparlamentets och
rådets förordning (EU)
2019/1021 vad gäller
förteckning av perfluoroktansyra (PFOA), PFOAsalter och PFOA-besläktade
föreningar (POPförordningen)
Producentansvar
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8 § Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt 1. fyller eller på annat sätt använder en
förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av
en vara, 2. för in en förpackad vara till Sverige, 3. tillverkar en förpackning i Sverige, 4. för in en förpackning
till Sverige, eller 5. från ett annat land än Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutlig
användare i Sverige.
9 a I denna förordning avses med plast, engångsprodukt, engångsplastprodukt, matlåda, mugg,
engångsmugg, dryckesbehållare, bärkasse, plastbärkasse och tunn plastbärkasse detsamma som i
förordningen (2021:996) om engångsprodukter.
10 § I denna förordning avses med insamlingssystem: yrkesmässig insamling av förpackningsavfall,
återanvändbar förpackning: förpackning som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för
att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål
som den utformades för, rotation: den resa som en återanvändbar förpackning gör från det att den släpps ut
på marknaden tillsammans med den vara som den är avsedd att innehålla, skydda, leverera eller presentera,
till dess att den lämnas till ett system för återanvändning av förpackningar i syfte att på nytt släppas ut på
marknaden tillsammans med en vara som den är avsedd för, system för återanvändning av förpackningar:
organisatoriska, tekniska eller finansiella arrangemang som säkerställer att återanvändbara förpackningar
gör flera rotationer, tjock plastbärkasse: plastbärkasse vars vägg är 50 mikrometer eller tjockare,
tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis göra en förpackning tillgänglig för
distribution, förbrukning eller användning på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig
verksamhet, släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla en förpackning på den
svenska marknaden, och vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva en
yrkesmässig verksamhet här.
11 § Med flexibelt omslag avses i denna förordning en förpackning som 1. är en engångsplastprodukt, 2. är
böjbar, och 3. används till ett livsmedel som är avsett att ätas direkt ur förpackningen utan ytterligare
beredning.
25 a § I fråga om förpackningar som är engångsplastprodukter är målet att nedskräpningen utomhus ska ha
minskat med 50 procent 2030 jämfört med 2023. Hur stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån de
skräpmätningar som Naturvårdsverket utför enligt 31 § förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.
25 b § En producent av sådana förpackningar som är engångsplastprodukter ska effektivt bidra till att nå
målet i 25 a §.
25 c § I fråga om förpackningar som innehåller mer än 50 procent plast är målet att i genomsnitt minst 30
procent av förpackningsmaterialet ska bestå av återvunnen plast senast från och med 2030.
25 d En producent av sådana förpackningar som innehåller mer än 50 procent plast ska effektivt bidra till att
nå målet i 25 c §.
25 e § Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målen i 17-25 a och 25 c §§ inte uppnås i tid
ska myndigheten lämna förslag till regeringen på ändamålsenliga åtgärder.
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29 § En produkt ska anses vara en förpackning enligt denna förordning, om produkten är utformad för och
avsedd att fyllas vid försäljningsstället och fyller en förpackningsfunktion. Om en engångsprodukt är fylld när
den säljs vid försäljningsstället, ska även den anses vara en förpackning enligt denna förordning. En
engångsmugg ska anses vara en förpackning enligt denna förordning även om den inte är avsedd att fyllas
vid ett försäljningsställe.
36 a En producent som är etablerad i Sverige ska utse ett ombud, om producenten till ett annat land i
europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där producenten inte är etablerad säljer 1.
engångsplastprodukter som är dryckesbehållare, flexibla omslag, tunna plastbärkassar, muggar eller
matlådor, eller 2. engångsplastlock till a) engångsmuggar, eller b) engångsmatlådor. Ombudet ska fullgöra
det ansvar som producenten har i det landet enligt de nationella bestämmelser som genomför
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa
plastprodukters inverkan på miljön.
36 b En producent som inte är etablerad i Sverige får utse ett ombud som är etablerat i Sverige. Ombudet
ska utses genom skriftlig fullmakt. Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i denna
förordning och förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter i fråga om de produkter som omfattas
av ombudets anmälan enligt 36 c §.
36 c § Ett ombud som har utsetts enligt 36 b § ska göra en anmälan till Naturvårdsverket. Anmälan ska
innehålla 1. ombudets namn, kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer, 2. en kopia på
fullmakten, 3. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer, och 4. uppgift om
vilken produkt som ombudet ska ansvara för. Ombudet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om
ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats.
40 a § /Träder i kraft I:2025-01-01/ En engångsflaska för dryck som är tillverkad av polyetentereftalat (PET)
som huvudsaklig komponent får endast tillhandahållas på den svenska marknaden av en producent om
flaskan innehåller minst 25 procent återvunnen plast. Kravet gäller inte flaskor 1. med en volym av mer än
tre liter, eller 2. som är avsedda för och används för livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt
definitionen i artikel 2 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013. Innehållet av
återvunnen plast ska beräknas som ett genomsnitt av innehållet i de flaskor som producenten har
tillhandahållit på den svenska marknaden under ett kalenderår.
40 a § /Träder i kraft I:2025-01-01/ En engångsflaska för dryck som är tillverkad av polyetentereftalat (PET)
som huvudsaklig komponent får endast tillhandahållas på den svenska marknaden av en producent om
flaskan innehåller minst 25 procent återvunnen plast. Kravet gäller inte flaskor 1. med en volym av mer än
tre liter, eller 2. som är avsedda för och används för livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt
definitionen i artikel 2 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013. Innehållet av
återvunnen plast ska beräknas som ett genomsnitt av innehållet i de flaskor som producenten har
tillhandahållit på den svenska marknaden under ett kalenderår.
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40 b § /Träder i kraft I:2024-01-01/ En producent som på den svenska marknaden tillhandahåller en
engångsflaska för dryck som tillverkats av PET som huvudsaklig komponent ska senast den 31 mars varje år
lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur mycket återvunnen plast som har använts i flaskorna under det
närmast föregående kalenderåret. 40 c § /Träder i kraft I:2024-07-03/ En dryckesbehållare får endast
tillhandahållas på den svenska marknaden av en producent om dryckesbehållaren är utformad så att korkar
och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen. En dryckesbehållare ska
anses uppfylla kravet om 1. den överensstämmer med relevanta kriterier i den harmonierade standarden SSEN 17665, eller 2. producenten på annat sätt visar att dryckesbehållaren är utformad så att korkar och lock
som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen. Kravet gäller inte dryckesbehållare
1. i glas eller metall, eller 2. som är avsedda för och används för livsmedel för speciella medicinska ändamål
enligt definitionen i artikel 2 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013.
41 a § En mugg som är en engångsplastprodukt får tillhandahållas på den svenska marknaden av en
producent endast om muggen är märkt i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU)
2020/2151 av den 17 december 2020 om fastställande av harmoniserade specifikationer för märkning av
plastprodukter för engångsbruk som finns förtecknade i del D i bilagan till Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Märkningen ska vara
framträdande, lätt att läsa och outplånlig.
73 a § /Träder i kraft I:2022-01-01/ Rapporten i 73 § ska innehålla uppgifter om det antal förpackningar som
en producent har tillhandahållit på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret som
är 1. tunna plastbärkassar, och 2. tjocka plastbärkassar. Av uppgifterna ska det framgå hur många av de tunna
plastbärkassarna som utgör bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och 1. behövs av hygienskäl,
eller 2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt. Uppgifterna ska specificeras
i varje produktkategori.
73 § /Träder i kraft I:2023-01-01/ En producent ska senast den 31 mars varje år lämna en rapport till
Naturvårdsverket, om producenten 1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en
serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara, 2. för in en
förpackad vara till Sverige, 3. tillverkar en serviceförpackning i Sverige, 4. för in en serviceförpackning till
Sverige, 5. från ett annat land än Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutlig användare
i Sverige, eller 6. i Sverige tillverkar eller till Sverige för in en sådan engångsmugg som avses i 29 §. Rapporten
ska innehålla uppgifter om den mängd förpackningar som producenten har tillhandahållit eller släppt ut på
den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret. Av uppgifterna ska det framgå hur stor
mängd av förpackningarna som är 1. konsumentförpackningar, 2. återanvändbara förpackningar, 3.
återanvändbara konsumentförpackningar, 4. flaskor för dryck som är engångsplastprodukter, och 5. sådana
förpackningar som omfattas av ett retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem för
plastflaskor och metallburkar. Uppgifterna om mängd enligt andra stycket ska anges i vikt och specificeras i
förpackningsmaterial.
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ändr. 40 a, 40 b, 73 a §§

40 a § Träder i kraft I:2030-01-01/En flaska för dryck som är en engångsplastprodukt får endast tillhandahållas
på den svenska marknaden av en producent om minst 30 procent av plastinnehållet i flaskan består av
återvunnen plast. Kravet gäller inte flaskor 1. med en volym av mer än tre liter, eller 2. som är avsedda för
och används för livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i artikel 2 g i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013. Innehållet av återvunnen plast ska beräknas
som ett genomsnitt av innehållet i de flaskor som producenten har tillhandahållit på den svenska marknaden
under ett kalenderår.
40 b § /Träder i kraft I:2030-01-01/ En producent som på den svenska marknaden tillhandahåller en flaska
för dryck som är en engångsplastprodukt ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till
Naturvårdsverket om hur mycket återvunnen plast som har använts i flaskorna under det närmast
föregående kalenderåret.
73 a § /Träder i kraft I:2023-01-01/ Rapporten i 73 § ska innehålla uppgift om 1. det antal förpackningar som
en producent har tillhandahållit på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret som
är a) matlådor som är engångsplastprodukter, b) muggar som är engångsplastprodukter, c) engångsplastlock
till muggar, d) flexibla omslag, e) plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter, f) andra
dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mindre än 0,6 liter, g) tunna plastbärkassar, h) tjocka
plastbärkassar, och 2. mängden plast som använts i matlådor och muggar som är engångsplastprodukter. Av
uppgifterna ska det framgå hur många av de tunna plastbärkassarna som utgör bärkassar vars vägg är
tunnare än 15 mikrometer och 1. behövs av hygienskäl, eller 2. tillhandahålls som primära förpackningar för
livsmedel som säljs i lösvikt. Uppgifterna ska specificeras i varje produktkategori. Förordning (2021:1004).

SFS 2014:1075
Förordning om
producentansvar för
elutrustning
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2021:637

2021-07-15

Ändr 21 a§

21 a Denna förordning gäller inte
1. glödlampor,
2. vapen, ammunition och krigsmateriel som är avsedda att användas för specifika militära ändamål eller
annan elutrustning som är nödvändig för att skydda väsentliga säkerhetsintressen i Sverige eller något annat
land inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
3. elutrustning som är avsedd att skickas ut i rymden,
4. storskaliga stationära industriverktyg,
5. storskaliga fasta installationer,
6. transportmedel för personer eller varor,
7. mobila maskiner som endast är avsedda för yrkesmässig användning,
8. elutrustning som har utformats för att enbart användas för forsknings- och utvecklingsändamål och som
endast görs tillgänglig för företag, .
9. aktiva implantat som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017
om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och
förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG,
10. medicintekniska produkter som inte är sådana implantat som avses i 9, och som förväntas bli
smittförande innan de blir avfall,
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2021:751

2023-01-01

Ändr 22§

11. andra produkter än medicintekniska produkter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/745, och som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,
12. medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik eller tillbehör i den mening som avses i artikel
1.2 b respektive c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2011/100/EU, och
som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,
13. piporglar installerade i kyrkor, eller
14. elutrustning som är särskilt tillverkad för att ingå i och är installerad som en del av en annan elutrustning
som inte omfattas av denna förordning, om den installerade utrustningen kan fylla sin avsedda funktion
endast som en del av den andra elutrustningen.
Elutrustning som ingår i en storskalig fast installation omfattas av undantaget i första stycket 5 endast om
elutrustningen är särskilt tillverkad för att ingå i och installerad som en del av installationen. I fråga om
elektriska tvåhjuliga fordon gäller undantaget i första stycket 6 endast typgodkända sådana fordon
22 § Andra bestämmelser om producentansvar finns i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar
och förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

2021:635

2021-07-15

Ändr 3, 4 §§

SFS 2021:861
Förordning om farliga ämnen
i elektrisk och elektronisk
utrustning
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3 § Förordningen ska inte tillämpas på
1. vapen, ammunition och krigsmateriel som är avsedda att användas för specifikt militära ändamål samt
annan utrustning som är nödvändig vid skydd av väsentliga säkerhetsintressen hos en medlemsstat i
Europeiska unionen,
2. utrustning som är avsedd att skickas ut i rymden,
3. utrustning som är tillverkad enbart för att ingå som en del av en annan typ av utrustning som inte omfattas
av eller är undantagen från denna förordnings tillämpningsområde, om den kan fylla sin funktion endast som
en del av den utrustningen och endast kan ersättas av samma slags utrustning,
4. sådana storskaliga stationära industriverktyg som a) utgörs av grupper av maskiner, utrustning,
komponenter eller kombinationer av dessa, b) fungerar tillsammans för en viss tillämpning, c) installeras
permanent och monteras ned av fackmän på en viss plats, och d) används och underhålls av fackmän i en
industriell produktionsanläggning eller anläggning för forskning eller utveckling,
5. sådana storskaliga fasta installationer som utgörs av kombinationer av två eller flera slags apparater eller
annan utrustning som sätts samman, installeras och monteras ned av fackmän och är avsedda att användas
permanent på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats,
6. transportmedel för personer eller varor, om transportmedlen är något annat än elektriska tvåhjuliga
fordon som inte är typgodkända,
7. maskiner som uteslutande tillhandahålls för yrkesmässig användning, har en inbyggd källa för
kraftgenerering eller traktionsdrift med extern strömkälla, är rörliga eller förflyttas kontinuerligt eller
halvkontinuerligt mellan en följd av fasta arbetsstationer under arbetet, men inte är avsedda att användas
på väg,
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8. sådana aktiva implantat som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5
april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002
och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG,
9. solcellspaneler avsedda att användas i ett system som fackmän har utformat, sammansatt och installerat
och som permanent på en fastställd plats ska producera energi av solljus för offentlig, affärsmässig eller
industriell användning eller användning i bostäder,
10. produkter som utformats uteslutande för forsknings- och utvecklingssyften och som endast tillhandahålls
för yrkesmässig verksamhet, och 11. orgelpipor.
4 § I denna förordning avses med
elektrisk och elektronisk utrustning: utrustning som behöver elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för
att åtminstone en av utrustningens avsedda funktioner ska fungera korrekt samt utrustning för generering,
överföring och mätning av sådan ström och sådana fält, om utrustningen är avsedd att användas med en
spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström,
kabel: en kabel med en märkspänning under 250 volt som tjänar som anslutning eller förlängning för att
förbinda elektrisk eller elektronisk utrustning till ett eluttag eller för att ansluta två eller flera sådana
utrustningar till varandra,
medicinteknisk produkt: en medicinteknisk produkt som avses i förordning (EU) 2017/745 och en annan
produkt som omfattas av den förordningen, och som också är en elektrisk eller elektronisk utrustning,
medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik: en medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik som avses i
artikel 1.2 b i direktiv 98/79/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2011/100/EU, och
reservdel: en separat del som kan ersätta en del i en elektrisk eller elektronisk utrustning, om utrustningen
inte kan fungera som avsett utan denna del och utrustningens funktionsduglighet kvarstår eller uppgraderas
när delen ersätts av den separata delen.

SFS 2000:208
Förordning om
producentansvar för
glödlampor och vissa
belysningsarmaturer
Avfallshantering

2021:750

2023-01-01

SFS 2020:614
Avfallsförordningen

2021:1008

2022-01-01
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Förordningen upphör 2023-01-01

ändr. 5 kap. 12 §, 7 kap. 1, 2 §§, 9 KAP 1 14 a § /Träder i kraft I:2024-12-31/ Med fiskeredskap avses i denna förordning detsamma som i
kap. 3 §; nya 1 kap. 14 a §, 3 kap. 12 förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap.
a, 12 b §§, rubr. närmast före 3 kap.
Kap 3 12 a § /Träder i kraft I:2024-12-31/ Avfall som utgörs av fiskeredskap ska samlas in separat på ett sätt
12 a §
som främjar återanvändning eller materialåtervinning.
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Kap 3 12 b § /Träder i kraft I:2024-12-31/ Den som har avfall som utgörs av fiskeredskap ska sortera ut avfallet
från annat avfall och lämna avfallet till 1. en mottagningsanordning som avses i 3 kap. 5 § förordningen
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, om avfallet kommer från ett fartyg som använder
hamnen, 2. en producentansvarsorganisation som avses i förordningen (2021:1001) om producentansvar för
fiskeredskap, om fiskeredskapet är avsett att användas i yrkesmässig verksamhet, eller 3. en kommun, om
fiskeredskapet är kommunalt avfall. Om en elutrustning är inbyggd eller på annat sätt ingår i ett fiskeredskap
som har blivit avfall ska elutrustningen avlägsnas innan fiskeredskapet lämnas, om den kan avlägsnas på ett
enkelt sätt. Om elutrustningen inte kan avlägsnas på ett enkelt sätt ska fiskeredskapet som har blivit avfall
lämnas enligt 5 §.
Kap 5 12 § /Träder i kraft I:2024-12-31/ 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, 4. ett tillstånd enligt 45 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning,
eller 5. en anmälan enligt 38 § förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. Förordning
(2021:1008).

Forts SFS 2020:614
Avfallsförordningen

Forts
2021:1008

2022-01-01

ändr. 5 kap. 12 §, 7 kap. 1, 2 §§, 9
kap. 3 §; nya 1 kap. 14 a §, 3 kap. 12
a, 12 b §§, rubr. närmast före 3 kap.
12 a §

Kap 7 1 § /Träder i kraft I:2024-12-31/ 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 eller
annan producentansvarsorganisation enligt 1. förordningen (2018:1462) om producentansvar för
förpackningar, 2. förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, 3. förordningen
(2014:1075) om producentansvar för elutrustning, eller 4. förordningen (2021:1001) om producentansvar
för fiskeredskap. Förordning (2021:1008).
Kap 7 2 § /Träder i kraft I:2024-12-31/ 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, 3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, eller 4.
förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap.
Kap 9 3 § /Träder i kraft I:2022-01-01/ Föreskrifter enligt 1 § 1-3 och 2 § får inte avse hantering av avfall som
en producent eller producentansvarsorganisation hanterar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 15 kap. 12-15 §§ miljöbalken. Föreskrifter enligt 1 § 1 får inte avse hur mottagnings- och
behandlingsanordningar för avfall i hamnar ska vara beskaffade och skötas.
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2021:1009

2022-01-01
överg best

nuvarande 11 kap. 19 §, betecknas
11 kap. 21 §; ändr. 1 kap. 2 §, den
nya 11 kap. 21 §, rubr. till 11 kap.;
nya 11 kap. 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§,
rubr. närmast före 11 kap. 22, 25,
28, 29, 31, 32 §§

KAP 11:

Påföljder
SFS 2012:259 Förordning om
miljösanktionsavgifter

Förordningen om producentansvar för förpackningar
19 § /Träder i kraft I:2024-07-03/ För en överträdelse av 40 c § förordningen (2018:1462) om
producentansvar för förpackningar genom att på den svenska marknaden tillhandahålla en dryckesbehållare
som inte är utformad så att korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela
användningen ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
20 § /Träder i kraft I:2022-07-04/ För en överträdelse av 41 a § förordningen (2018:1462) om
producentansvar för förpackningar genom att på den svenska marknaden tillhandahålla en mugg utan att
den är försedd med föreskriven märkning ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
21 § /Träder i kraft I:2023-01-01/ För en överträdelse av 62 §, 68 § 1 b, 72, 73 eller 73 a § förordningen
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna
uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordningen om engångsprodukter
22 § /Träder i kraft I:2022-01-01/ För en överträdelse av 12 § förordningen (2021:996) om engångsprodukter
genom att på den svenska marknaden släppa ut en förbjuden engångsplastprodukt ska en
miljösanktionsavgift betalas 1. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser 100 produkter eller färre, 2. med
10 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 produkter men högst 1 000 produkter, 3. med 20 000
kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 produkter men högst 20 000 produkter, och 4. med 50 000
kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 produkter.
23 § /Träder i kraft I:2024-01-01/ För en överträdelse av 17 eller 18 § förordningen (2021:996) om
engångsprodukter genom att inte erbjuda en möjlighet att få dryck eller mat serverad i en återanvändbar
mugg eller återanvändbar matlåda ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
24 § /Träder i kraft I:2022-07-04/ För en överträdelse av 26 § förordningen (2021:996) om engångsprodukter
genom att på den svenska marknaden släppa ut en sanitetsbinda, tampong eller tampongapplikator utan att
den har föreskriven märkning ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning
(2021:1009). /
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nuvarande 11 kap. 19 §, betecknas
11 kap. 21 §; ändr. 1 kap. 2 §, den
nya 11 kap. 21 §, rubr. till 11 kap.;
nya 11 kap. 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§,
rubr. närmast före 11 kap. 22, 25,
28, 29, 31, 32 §§

Förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter
25 § /Träder i kraft I:2023-01-01/ För en överträdelse av 19 § förordningen (2021:998) om producentansvar
för vissa tobaksvaror och filter genom att inte anlita eller själv tillhandahålla en
producentansvarsorganisation ska en miljösanktionsavgift betalas med 20 000 kronor.
26 § /Träder i kraft I:2023-01-01/ För en överträdelse av 31, 35 eller 36 § förordningen (2021:998) om
producentansvar för vissa tobaksvaror och filter genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna
uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
27 § /Träder i kraft I:2022-07-04/ För en överträdelse av 39 § förordningen (2021:998) om producentansvar
för vissa tobaksvaror och filter genom att på den svenska marknaden tillhandahålla ett filter eller en
tobaksvara med filter utan att tobaksvaran eller filtret har föreskriven märkning ska en miljösanktionsavgift
betalas med 10 000 kronor.
Förordningen om producentansvar för ballonger
28 § /Träder i kraft I:2024-01-01/ För en överträdelse av 17 eller 18 § förordningen (2021:999) om
producentansvar för ballonger genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till
Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordningen om producentansvar för våtservetter
29 § /Träder i kraft I:2022-07-04/ För en överträdelse av 17 § förordningen (2021:1000) om producentansvar
för våtservetter genom att på den svenska marknaden släppa ut en våtservett utan att den har föreskriven
märkning ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
30 § /Träder i kraft I:2023-01-01/ För en överträdelse av 18 § förordningen (2021:1000) om producentansvar
för våtservetter genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en
miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter
31 § /Träder i kraft I:2022-01-01/ För en överträdelse av 4 c § förordningen (1998:944) om förbud m.m. i
vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter genom att på den svenska
marknaden släppa ut en vara som helt eller delvis består av plast som är oxo-nedbrytbar ska en
miljösanktionsavgift betalas 1. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser 100 varor eller färre, 2. med 10
000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 varor men högst 1 000 varor, 3. med 20 000 kronor, om
överträdelsen avser fler än 1 000 varor men högst 20 000 varor, och 4. med 50 000 kronor, om överträdelsen
avser fler än 20 000 varor.

© Certway AB

Förändringar jan 2022

Sida 31 av 37

Datum:

2021-12-29

Författning

Ändring SFS

Träder i kraft

Ändring

Innebörd i ändring

Forts SFS 2012:259
Förordning om
miljösanktionsavgifter

Forts
2021:1009

2022-01-01
överg best

nuvarande 11 kap. 19 §, betecknas
11 kap. 21 §; ändr. 1 kap. 2 §, den
nya 11 kap. 21 §, rubr. till 11 kap.;
nya 11 kap. 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§,
rubr. närmast före 11 kap. 22, 25,
28, 29, 31, 32 §§

Förordningen om producentansvar för fiskeredskap
32 § /Träder i kraft I:2024-12-31/ För en överträdelse av 23 § förordningen (2021:1001) om producentansvar
för fiskeredskap genom att inte anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation ska en
miljösanktionsavgift betalas med 20 000 kronor.

ändr. 11 kap. 22, 30, 33 §§

22 § /Träder i kraft I:2024-01-01/ För en överträdelse av 12 eller 14 § förordningen (2021:996) om
engångsprodukter genom att på den svenska marknaden släppa ut en förbjuden engångsplastprodukt ska en
miljösanktionsavgift betalas 1. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser 100 produkter eller färre, 2. med
10 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 produkter men högst 1 000 produkter, 3. med 20 000
kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 produkter men högst 20 000 produkter, och 4. med 50 000
kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 produkter. Förordning (2021:1010).

Forts SFS 2012:259
Förordning om
miljösanktionsavgifter

2021:1010

2024-01-01

33 § /Träder i kraft I:2023-01-01/ För en överträdelse av 46 eller 48 § förordningen (2021:1001) om
producentansvar för fiskeredskap genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till
Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

30 § /Träder i kraft I:2024-01-01/ För en överträdelse av 18 eller 19 § förordningen (2021:1000) om
producentansvar för våtservetter genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till
Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2021:1010).
33 § /Träder i kraft I:2024-12-31/ För en överträdelse av 41, 42, 46, 47 eller 48 § förordningen (2021:1001)
om producentansvar för fiskeredskap genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till
Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2021:1010)
Nödlägen
SFS 2003:778 Lag om skydd
mot olyckor

2021:1141

ikrafttr. av 2010:977

-

ändr. 39 §

39 § Har förhandling enligt 38 § ägt rum och förklarar den centrala arbetstagarorganisationen eller, om en
sådan inte finns, den arbetstagarorganisation som har slutit kollektivavtalet, att den av arbetsgivaren
tilltänkta åtgärden kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts eller att åtgärden på
annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde, får åtgärden inte beslutas
eller verkställas av arbetsgivaren. Vid upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller lagen (2008:962)
om val- frihetssystem får en förklaring enligt första stycket göras endast om den grundar sig på
omständigheter som anges i - 13 kap. 1, 2 och 3 §§ samt 19 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling, - 13
kap. 1 och 2-4 §§ samt 19 kap. 17 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, - 11 kap. 1 och 2-4
§§ lagen om upphandling av koncessioner, - 11 kap. 1-3 §§ samt 15 kap. 16 § lagen om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet, eller - 7 kap. 1 § lagen om valfrihetssystem.

Arbetsmiljö
Lag om medbestämmande i
arbetslivet (SFS 1976:580
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Författning

Ändring SFS

Träder i kraft

Ändring

Innebörd i ändring

AFS 2018:1 Hygieniska
gränsvärden

2021:3

2021-09-27

Ändringar bilaga 1

Ändringar i gränsvärdet för arsenik och oorganiska föreningar.

AFS 2020:9 Särskilda
bestämmelser om personlig
skyddsutrustning med
anledning av sjukdomen
covid-19

2021:2

4 § Tillverkare, importörer och distributörer kan söka tillfälligt tillstånd hos Arbetsmiljöverket2 , och till och
med den 31 augusti 2021 beviljas tillstånd, att tillverka, importera och distribuera personlig skyddsutrustning
för bruk inom hälso- och sjukvård, som 1. omfattas av förordning (EU) 2016/425, 2. inte är CE-märkt enligt
förordning (EU) 2016/425, och 3. skyddar mot smitta. Personlig skyddsutrustning som är föremål för prövning
enligt första stycket ska uppfylla de tillämpbara väsentliga hälso- och säkerhetskraven i förordning (EU)
2016/425. Skyddsutrustningen får inte komma in i de vanliga distributionskanalerna eller göras tillgänglig för
andra användare än de som avses i 3 § andra stycket.
4 a § Tillfälliga tillstånd som har meddelats enligt 4 § gäller som längst till och med den 31 december 2021.
Detta gäller under förutsättning att det tillfälliga tillståndet inte återkallats, och att den personliga
skyddsutrustningen uppfyller de tilllämpbara väsentliga hälso- och säkerhetskraven i förordning (EU)
2016/425 under tiden för det förlängda tillståndet.
5 § Tillfälligt tillstånd som meddelats av Arbetsmiljöverket i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS
2020:2) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen
covid-19, med giltighetstid till och med den 31 december 2020, för tillverkning, import och distribution av
personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt, gäller även efter den 31 december 2020, dock längst till
och med den 31 december 2021. Användning av personlig skyddsutrustning Fortsatt användning av personlig
skyddsutrustning
8 § Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården, får låta arbetstagare använda personlig skyddsutrustning som
har tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:2) med
särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19,
även efter utgången av 31 december 2020, dock längst till och med den 1 juni 2022. 9 a § Skyddsmask 90 får
tillhandahållas arbetsgivare enligt 9 §, som längst till och med den 31 december 2021.

Nya författningar
Författning

Träder i kraft Kortfattad beskrivning

SFS 2021:787 Lag om klimatdeklarationer för
byggnader

2022-01-01

Lagen om klimatdeklaration för byggnader träder i kraft den 1 januari 2022, och lagen gäller alla nya byggnader där bygglov söks från och
med det datumet.

1 aug 2021

Tydliggörande av vilka som är undantagna från anmälan för hantering av explosiva varor samt vad anmälan ska innehålla.

SFS 2021: 789 Förordning om klimatdeklarationer
för byggnader
BFS 2021:7 Klimatdeklarationer
MBFS 2021:3 Föreskrifter om deltagare i
verksamheter med explosiva varor
© Certway AB

Förändringar jan 2022

Sida 33 av 37

Datum:

2021-12-29

Författning

Träder i kraft Kortfattad beskrivning

SFS 2021:996 Förordningen om engångsprodukter 2022-01-01

Ett större ansvar läggs på producenter av engångsprodukter.

SFS 2021:1002 om nedskräpningsavgifter

2022-01-01

Producenter av produkter som brukar bidra till nedskräpning ska stå för kostnaden för hanteringen av detta avfall.

SFS 2021:1001 Förordning om producentansvar
för fiskeredskap

2022-01-01

En producent definieras som den som yrkesmässigt:
-för in dessa produkter till Sverige,
-tillverkar dessa produkter i Sverige, eller
-från ett annat land än Sverige säljer dessa produkter till en slutlig användare i Sverige.
Som producent är du skyldig att:
- effektivt bidra till målet att målen för återvinningen av produkterna nås. För vissa finns det krav att du ska redovisa hur du arbetar för att
nå målet på hemsida eller motsvarande.
- anmäla sig som producent till Naturvårdsverket. OBS att de olika produkterna har olika datum för detta.
- anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation som uppfyller Naturvårdsverkets krav.
- årligen senast den 31 mars, rapportera till Naturvårdsverket. Startdatum för rapporteringen varierar mellan de olika produkterna.

SFS 2021:1000 Förordning om producentansvar
för våtservetter
SFS 2021:999 Förordning om producentansvar för
ballonger
SFS 2021:998 Förordning om producentansvar för
vissa filter och tobaksvaror
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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 miljöoch/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 ändringsförfattning, 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
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