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Jan 2023 

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:  

• Ny förordning om producentansvar elprodukter: Nyheter jämfört med den gamla 
förordningen är att nu tydliggörs kraven för producenter av elprodukter som inte är 
konsumentelprodukter. Det finns även krav på årlig rapportering till Naturvårdsverket 
samt att man måste utse ett producentombud om man levererar produkter till länder 
inom EES. Förordningen börjar gälla fr o m 2023-01-01.  

• Ny förordning om producentansvar för förpackningar: Nyheter är även här krav på att 
utse ett producentombud om man levererar produkter till länder inom EES. 
Förordningen börjar gälla fr o m 2023-01-01. 

• Marknadskontrollsförordningen (EU): Från och med den 25 juli har olika myndigheter 
utsetts som marknadskontrollmyndighet för de lagstiftningar som ligger inom deras 
ansvars-områden. T ex ansvarar Kemikalieinspektionen för marknadstillsynen av t ex 
Reach, CLP och EU:s biocidförordning. Kommunerna är inte marknadskontroll-
myndigheter som tidigare, men har i uppgift att utföra viss marknadskontroll. 

• Förordning om bekämpningsmedel: växtskyddsmedlen innehållande prosulfokarb, dvs 
växtskyddsmedlen Boxer, Roxy 800 EC, Jura och Purelo  har fått nya användningsvillkor 
och nya registreringsnummer: Den som sprider växtskyddsmedlet använda utrustning 
som minskar risken för att medlet sprids med vinden. Vindavdriften ska minska med 
minst 90 procent och körhastigheten vid spridning får maximalt vara 8 km/h. Övriga 
villkor är oförändrade. Produkter med utgående registreringsnummer får användas 
och lagras fram till den 24 november 2023 

• REACH, nytt ämne upptaget på kandidatlistan: N-(hydroximetyl)akrylamid EC-nummer 
213-103-2, CAS-nummer 924-42-5 

• AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker: de diisocyanater som omfattats av 
begränsningen i Reach-förordningen, tas bort i AFS:en om kemiska arbetsmiljörisker 
när begränsningen börjar gälla. Orsaken till detta är att undvika dubbelreglering. Nytt 
är också att arbetsgivaren ska föra register över arbetstagare som exponerats för 
ohälsosamma nivåer av reproduktionstoxiska ämnen.  

• AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden: Sänkra gränsvärden för akrylnitril, bensen, N,N-
dimetylformamid, nickel (metall) och nickelföreningar. 

• AFS 2019:3 Medicinska kontroller: reproduktionsstörande ämnen läggs till listan över 
sjukdomar, symptom och besvär som ska anmälas av läkaren.   
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Nya och ändrade föreskrifter 

Ny förordning om producentansvar elprodukter 

Från och med den 1 jan 2023 så börjar en nt förordning om producentansvar att gälla. Ändringar 
innebär att man har tydliggjort producentansvaret även för dem som inte levererar 
konsumentelprodukter. 

Följande gäller för producenterna:  
- utforma utrustningen så att återanvändning och materialåtervinning främjas.  

- anmäla sig som producent av elutrustning till Naturvårdsverket innan varan släpps på den 
svenska marknaden samt meddela när förändringar sker  

- utse ett producentombud i det land inom ESS som vi säljer elutrustning till.  Ombudet ska 
rapporteras till Naturvårdsverket. Vi ska även rapportera ev förändringar.  

- märka elutrustningen enligt förordningen.  

- anlita en godkänd producentansvarsorganisation för hanteringen av avfallet.  

- bidra till att återvinningsmålen uppnås.  

- senast den 31 mars varje år rapportera mängden konsumentel som satts på den svenska 
marknaden till Naturvårdsverket.  

- se till att det finns information tillgängligt om vilka komponenter och vilka material som 
ingår i utrustningen och var i utrustningen som det kan finnas farliga ämnen och 
blandningar. Informationen ska vara tillgänglig för att avfallet ska kunna behandlas på ett 
miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. Den ska också göras tillgänglig gratis för den som 
behandlar elavfall senast ett år efter det att utrustningen släpptes ut på marknaden. 
Informationen ska göras tillgänglig i form av handböcker eller genom elektroniska medier. 

- ha rutiner för internkontroll för att säkerställa att de uppgifter som ska lämnas är korrekta. 

För producenter av konsumentelutrustning gäller följande:  

- vara ansluten till godkänd producentombudsorganisation.  

För producenter av icke konsumentutrustning:  

- när utrustningen blivit avfall:  
1. ta emot elavfallet från den som vill lämna ifrån sig det,  
2. ha beredskap för att ta emot elavfallet på platser med en geografisk spridning som är 

skälig med hänsyn till elutrustningens förväntade livslängd, användning och övriga 
omständigheter, och  

3. ha de ekonomiska och organisatoriska resurser som krävs för att ta emot avfallet. 

Om inte annat har avtalats ska producenten:  
1. ta emot avfallet utan att begära någon ersättning, och  
2. bära de kostnader som hanteringen av avfallet medför efter att avfallet har tagits emot. 

Förändringar i avfallsföreskrifter 

Avfallsförordningen med tillhörande föreskrifter från naturvårdsverket har fått en uppdatering.  

Det har bl a skett ett förtydligande av att alla ska sortera förtackningar och det innebär att de 
olika förpackningsfraktionerna ska sorteras ut. En annan nyhet är att nu får även företag 
använda sig av återvinningsstationerna kostnadsfritt för att slänga sitt förpackningsavfall.  

Serveringsställen eller arrangörer av event som genererar förpackningar (t ex muggar) ska nu 
säkerställa att detta avfall sorteras. 

Det har även skett en förändring när det gäller tillstånd och anmälan för transport av farligt 
avfall och icka farligt avfall:  
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• Tillstånd krävs inte för följande transporter av icke-farligt-avfall (dock krävs anmälan till 
länsstyrelsen):  

o Yrkesmässig transport av enbart icke-farligt avfall i en mängd som understiger 10 
ton eller 50 kubikmeter under ett kalenderår och 1 ton eller 5 kubikmeter vid en 
enskild transport.  

o Transport av enbart icke-farligt avfall som har uppkommit i eller i samband med en 
yrkesmässig verksamhet i mängder som överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter 
under ett kalenderår.  

• Undantag från anmälningsplikt enligt 5 kap. 7 § avfallsförordningen gäller för transport av 
farligt avfall som uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verksamhet om: 

o transporter av avfall inte är normalt och regelbundet förekommande i 
verksamheten,  

o mängden transporterat farligt avfall under ett kalenderår inte överskrider 100 
kilogram eller 100 liter, och  

o det avfall som transporteras inte omfattas av tillståndsplikt enligt 5 kap. 1 § 2 c 
eller d i avfallsförordningen. 

Ännu skarpare villkor för växtskyddsmedel med prosulfokarb 
Risken för att frukt- och grönsaksskördar ska skadas av växtskyddsmedel med prosulfokarb 
behöver minska. Därför har Kemikalieinspektionen beslutat att ändra villkoren för användning 
av medel som innehåller ämnet. 

Växtskyddsmedel med prosulfokarb används bland annat vid ogräsbekämpning på hösten i 
stråsäd och driver lätt iväg med vinden. Det finns då risk för att ämnet hamnar på odlingar med 
frukt och grönt som inte får innehålla prosulfokarb, vilket kan leda till att odlaren tvingas slänga 
stora delar av sin skörd. 

Senast 2019 beslutade Kemikalieinspektionen om strängare villkor för produkter som innehåller 
prosulfokarb. Trots detta har det skett incidenter med överskridande av gränsvärden på frukt i 
intilliggande odlingar. 

Enligt de nya villkoren för produkter med prosulfokarb ska den som sprider växtskyddsmedlet 
använda utrustning som minskar risken för att medlet sprids med vinden. Vindavdriften ska 
minska med minst 90 procent och körhastigheten vid spridning får maximalt vara 8 km/h. Övriga 
villkor är oförändrade. 

De ändrade villkoren gäller växtskyddsmedlen Boxer, Roxy 800 EC, Jura och Purelo. Dessa 
produkter har fått nya användningsvillkor och nya registreringsnummer. Produkterna med 
utgående registreringsnummer får användas och lagras fram till den 24 november 2023. 

Nya krav på registrering fr o m den 4 april 2024 
I AFS.en för Kemiska produkter finns ett krav att arbetsgivaren ska föra ett register över de 
arbetstagare som har exponerats för ämnen som kan medföra en ökad cancerrisk, dvs för:  

• kemiska produkter som märks med faroangivelse H350 eller H340.  

• följande arbeten och verksamheter:  
1) Arbete som innebär exponering för  

a) trädamm från lövträd,  
b) respirabelt kristallint kvartsdamm,  
c) asbesthaltigt damm,  
d) dieselavgaser,  
e) polycykliska aromatiska kolväten i sot, tjära eller beck av kol, eller  
f) damm, rökgaser eller stänk som uppstått vid avbränning och 

elektroraffinering av kopparnickelskärsten.  
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2) Arbete som innebär hudexponering för mineraloljor som tidigare har använts för 
att smörja och kyla rörliga delar i en motor. 

3) Framställning av auramin.  
4) Processer där stark syra ingår vid framställningen av isopropylalkohol. 

 

Syftet med registret är att de ska kunna användas i framtida utredningar för sjukdomssamband. 
Registret ska sparas i 40 år och innehålla följande uppgifter:  

1) arbetstagarens namn,  
2) arbetsuppgifter,  
3) vilken kemisk riskkälla som arbetstagaren utsatts för samt  
4) uppmätt eller uppskattad grad av exponering. 

Från och med den 4 april 2024 finns det även krav på att arbetsgivaren ska föra register över 
arbetstagare som har exponerats för ohälsosamma nivåer av reproduktionstoxiska ämnen 
(faroangivelse H360). Detta register ska sparas i 5 år.  

Nya föreskrifter om transport av farligt gods träder i kraft vid årskiftet 

Från 1 januari 2023 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods - ADR-S och RID-S. De 
föreskrifter som gäller nu, får tillämpas som längst till och med 30 juni 2023. 

Den 1 januari 2023 börjar dessa föreskrifter att gälla: 

• MSBFS 2022:3 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023) 

• MSBSF 2022:4 om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2023) 

I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och B 
till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. 

Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, 
bilaga S, till ADR-S och RID-S. Här kan särskilt nämnas ändringar i kap 13.2 i ADR-S gällande 
”Transporter i anknytning till arbetsområden där anläggnings-, byggnads-, industri-, jordbruks- 
eller skogsarbete utförs” samt i del 20 om ”Utbildning av förare som transporterar farligt gods”. 

Övriga nyheter:  

Översyn av CLP-förordningen 
EU-kommissionen har presenterat förslag till ändringar i den lagstiftning som styr hur kemiska 
produkter ska klassificeras, märkas och förpackas. Ändringarna syftar till stärkta och tydligare 
regler kring information om farliga ämnen och blandningar. Förslaget ska nu förhandlas i 
Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. 

Förslaget till förändringar i CLP-förordningen handlar bland annat om: 

• att utveckla reglerna för märkning, till exempel gällande ökad läsbarhet av etiketter, 
undantag för märkning av små förpackningar, samt ökad möjlighet att använda 
utvikbara etiketter. Förslaget innehåller även bestämmelser som gör det möjligt att 
frivilligt ange vissa kompletterande märkningsuppgifter digitalt 

• att tydliggöra regler för online-försäljning 

• att tydliggöra skyldigheten för vissa distributörer att anmäla information till 
giftinformationscentraler; 

• att förbättra informationen om farliga ämnen i europeiska kemikaliemyndighetens 
klassificerings- och märkningsregister och utöka antalet faroklasser som prioriteras 
enligt lagstiftningen för EU-gemensam harmoniserad klassificering och märkning på 
bilaga VI till CLP-förordningen. 
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Förslaget som EU-kommissionen lagt fram i dag ska förhandlas i Europeiska unionens råd under 
det svenska ordförandeskapet som inleds i januari 2023. 

EU-kommissionen har även beslutat att anta nya faroklasser för vilka det ska finnas en EU-
gemensam harmoniserad klassificering och märkning. Det rör sig bland annat om ämnen som är 
hormonstörande, bioackumulerande, persistenta eller mobila. De nya klasserna börjar tillämpas 
stegvis med start år 2025. 

Länk till kommissionens sida med de antagna nya faroklasserna 

  Källa : kemi.se 

Många brister hos återförsäljare av bekämpningsmedel 
Bekämpningsmedel är hårt reglerade inom EU. I Kemikalieinspektionens och 
kommuninspektörernas senaste tillsyn av handeln i Sverige framkom dock brister som kan öka 
risken för att medlen skadar människor och miljö. 

I det nationella projektet som genomfördes förra året samarbetade Kemikalieinspektionen med 
inspektörer från 78 av Sveriges 290 kommuner. Totalt kontrollerades 1 343 bekämpningsmedel, 
38 primärleverantörer och 440 återförsäljare. Majoriteten av de kontrollerade produkterna var 
biocidprodukter som säljs för privat användning. 

Lite mer än 60 procent av e-handlarnas annonser saknade information om att konsumenten ska 
använda bekämpningsmedlen på ett säkert sätt och mer än 40 procent saknade faroinformation. 

Kemikalieinspektionen ansvarar för att godkänna de bekämpningsmedel som används i Sverige. 
Myndigheten har också ansvar för att kontrollera företag som tillverkat eller tagit in 
bekämpningsmedel till Sverige, medan det är kommunernas uppdrag att kontrollera 
bekämpningsmedel som finns i handeln. 

I samarbetsprojektet kontrollerade kommuninspektörerna bland annat om företag som säljer 
växtskyddsmedel har en anställd med behörighetsutbildning som är tillgänglig vid försäljningen. 

Över 35 procent av återförsäljarna missade att informera privatpersoner om risker med 
bekämpningsmedel och närmare 30 procent missade kravet på att ha en person tillgänglig som 
har utbildningsbevis för att få sälja växtskyddsmedel. Kravet finns för att kunder ska kunna få 
information om hälso- och miljörisker, hur medlen ska användas och hur man minskar riskerna. 

Sammanfattningsvis hittades någon form av brist hos 63 procent av de kontrollerade 
återförsäljarna, varav 15 procent blev tvungna att betala en miljösanktionsavgift och/eller blev 
anmälda för misstänkt brott till miljöåklagare. 

Resultatet av kontrollerna visar på behovet av kontinuerliga kontroller genom nationella 
samverkansprojekt. 

Läs hela tillsynsrapporten här. 

Information om utbildning för den som säljer växtskyddsmedel 
Den som säljer eller distribuerar växtskyddsmedel ska ha någon hos sig som har gått utbildning 
och fått ett utbildningsbevis för att få tillhandahålla växtskyddsmedel på marknaden. Det gäller 
för alla led i en leverantörskedja och även vid försäljning via e-handel. 

Minst en person med giltigt utbildningsbevis ska finnas tillgänglig vid försäljning av 
växtskyddsmedel. Personen med utbildningsbevis måste inte finnas fysiskt på plats, utan kan i 
stället vara tillgänglig via telefon vid försäljningstillfället. 

Läs mer om utbildningen för den som säljer växtskyddsmedel Utbildning för dig som säljer 
växtskyddsmedel - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats. 

Fakta om bekämpningsmedel 
Både växtskyddsmedel och biocidprodukter är bekämpningsmedel. 

https://environment.ec.europa.eu/publications/clp-delegated-act_en
https://www.kemi.se/publikationer/tillsynsrapporter/2022/tillsyn-4-22-tillsyn-av-bekampningsmedel-2021
https://www.kemi.se/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/utbildning-for-dig-som-saljer-vaxtskyddsmedel
https://www.kemi.se/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/utbildning-for-dig-som-saljer-vaxtskyddsmedel
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Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter inom jord-, skogs- och 
trädgårdsbruk. Det kan vara för att skydda mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande 
växter. 

Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på 
biocidprodukter är desinfektions-, träskydds- och myggmedel samt råttgifter och 
båtbottenfärger. 

Egenskaperna hos bekämpningsmedlet gör att det kan medföra stora risker om produkten 
används på fel sätt. 

Kemikalieinspektionen är den myndighet som är ansvarig för att utvärdera ansökningar om 
godkännande för bekämpningsmedel i Sverige. 

Myndigheternas planerade tillsyn 2023 
Fokusområden för 2023 tillsynsplan är följande områden:  

• Miljöfarlig verksamhet på fordonstvättar och fordonsverkstäder. 

• Avfallshantering: illegal hantering, masshantering samt återvinning av avfall så att det 
uppför att vara avfall.  

• Vattenverksamheter: dammar, vattenuttag, vattenanläggningar som utgör 
vandringsleder. 

• Reach: nedströmsanvändare av tillståndsämnen samt butiker med fokus på 
begränsningsämnen. 

• CLP 

• Biocider i butiker (rått- och musmedel, insektsmedel och bottenfärger). 
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Ändrade miljö- och arbetsmiljöförfattningar 
Här följer en mer detaljerad beskrivning över vilka § som har ändrats i respektive författning.   

Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Miljöbalken 

Miljöbalken SFS 1998:808 2022:727 22-07-01 
överg. best. 

Nya 9 kap 6j 6k 
9 KAP Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 
 

6 j § Tillstånd får inte ges till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, bearbetning eller 
anrikning av stenkol, brunkol eller skifferolja. Trots första stycket får tillstånd ges till gruvdrift eller 
gruvanläggning för andra mineral som innefattar sådan brytning, provbrytning, bearbetning eller anrikning 
av stenkol, brunkol eller skifferolja som är nödvändig för att gruvdriften eller gruvanläggningen för dessa 
andra mineral ska kunna bedrivas. Lag (2022:727).  

6 k § Tillstånd får inte ges till utvinning eller med utvinning sammanhängande bearbetning av råolja, 

skifferolja eller naturgas. 

 2022:788 - Ikrafttr. av 2010:668 - 

 2022:946 2022-09-01 Ändr 29 kap 9 § 9 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet  

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om skyldighet att i en ansökan lämna 
uppgift om tidigare beslut om avslag,  

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskörning eller gatumusik som 
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,  

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 12 kap. 8 §, 

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 
en myndighet har meddelat med stöd av 12 kap. 10 §,  

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § 
bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en 
myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §, 

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organismer som regeringen eller, efter 
regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,  

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet 
och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är 
framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG,  

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumentation eller anmälan enligt artikel 6, 
12 eller 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om 
gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Miljöbalken 
 SFS 1998:808 

Forts 
2022:946 

2022-09-01 Ändr 29 kap 9 § 9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 
eller 19.2 i förordning (EG) nr 1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som inte 
uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma förordning,  

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 648/2004,  

11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt artikel 32, 34 eller 36 i förordning 
(EG) nr 1907/2006,  

12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i Europeiska unionen men som inte är 
godkänt i Sverige bryter mot artikel 52 i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige, 
släppa ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av ett sådant parallellhandelstillstånd 
som krävs enligt artikeln,  

13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i Europeiska unionen men som inte är 
godkänd i Sverige tillhandahåller produkten eller använder den utan att produkten omfattas av ett sådant 
parallellhandelstillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012, 

14. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 24 § första stycket eller en föreskrift som regeringen har meddelat 
med stöd av 15 kap. 39 § genom att yrkesmässigt eller annars i stor omfattning transportera avfall,  

15. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 30 § genom att för transport 
lämna avfall till den som inte har det tillstånd som krävs för en sådan transport,  

16. i egenskap av fartygsägare lämnar oriktig eller vilseledande information om sitt fartyg som underlag till 
den återvinningsplan som den driftsansvariga ska ta fram för fartyget enligt artikel 7 i Europaparlamentets  

och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om åter- vinning av fartyg och om ändring 
av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, eller  

17. i egenskap av driftsansvarig på en sådan fartygsåtervinningsanläggning som avses i förordning (EU) nr 
1257/2013 återvinner ett fartyg på ett sätt som inte överensstämmer med den återvinningsplan som har 
tagits fram för fartyget enligt artikel 7 i förordningen.  

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §. 

 2022:1100 2023-01-01-
överg best 

nuvarande 26 kap. 13 a § 
betecknas 26 kap. 13 b §; ändr. 9 
kap. 6 e §, 15 kap. 15, 21, 22, 35 §§, 
16 kap. 3 §, 19 kap. 5 §, 21 kap. 1 §, 
22 kap. 1, 1 d §§, 24 kap. 5 §, 26 
kap. 2 §, 27 kap. 5 §, 29 kap. 9 §, 
rubr. närmast före 26 kap. 13 a § 
sätts närmast före 26 kap. 13 b §; 
nya 15 kap. 16 b, 36 a, 36 b, 36 c §§, 
22 kap. 1 f, 13 a, 25 h §§, 26 kap. 13 
a §, rubr. närmast före 15 kap. 36 a 
§ 

9 kap Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
6 e § Tillstånd till täkt får ges endast om tillståndet förenas med en skyldighet att ställa säkerhet enligt 16 
kap. 3 § för uppfyllandet av de villkor som ska gälla för tillståndet. Staten, kommuner, regioner och 
kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet. 

15 kap Avfall: 
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,  
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5. att de intäkter som en producentansvarsorganisation för förpackningar har får användas endast för 
verksamhet som har samband med organisationens skyldigheter enligt 6 och 7 eller för att göra en 
utbetalning till de producenter som har anlitat organisationen,  

6. skyldighet för en producentansvarsorganisation att fullgöra sådana skyldigheter som kan föreskrivas för 
producenter enligt 12 och 13 §§, och  

7. skyldighet för en producentansvarsorganisation att hantera mer avfall än vad som motsvarar 
organisationens marknadsandel, under förutsättning att hanteringen avser avfall som 
producentansvarsorganisationen har rätt att få ersättning för. 

16 b § Om flera producentansvarsorganisationer för förpackningar har godkänts, men endast en av 
organisationerna ska ansvara för insamling av förpackningsavfall från verksamheter och för information om 
avfallshanteringen, ska de övriga producentansvarsorganisationerna betala skälig ersättning till den 
ansvariga organisationen för dess kostnader. Ersättningens storlek ska beräknas utifrån den 
ersättningsskyldiga organisationens marknadsandel. Den myndighet som regeringen bestämmer får besluta 
hur stor en producentansvarsorganisations marknadsandel ska anses vara.  

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om  
1. 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 §, och  

2. skyldigheter för kommuner att vidta de åtgärder som krävs för att avfallshanteringen ska fungera när 
ansvaret för hanteringen är uppdelat mellan kommunen och producenter eller 
producentansvarsorganisationer. Lag (2022:1100).  

22 § Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
att kommunen ska ansvara för att annat avfall än sådant som avses i 20 § behandlas och transporteras från 
den fastighet där avfallet finns. 

35 § Ett tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall får ges endast om tillståndet förenas 
med en skyldighet att ställa säkerhet enligt 16 kap. 3 § för fullgörandet av de skyldigheter som gäller för 
verksamheten eller om verksamhetsutövaren vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant säkerställande. 
Kravet på säkerhet gäller inte de delar av verksamheten som omfattas av kravet i 36 a § på säkerhet vid 
utvinningsverksamhet.  

36 a Tillstånd enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till en verksamhet 
som omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall får ges endast om tillståndet förenas 
med en skyldighet att ställa säkerhet för fullgörandet av de skyldigheter som gäller för verksamheten. 
Tillståndsmyndigheten får medge att säkerheten ställs efter hand enligt en plan som innebär att säkerheten 
vid varje tidpunkt tillgodoser det aktuella behovet.  
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36 b § En säkerhet enligt 36 a § ska godtas av tillståndsmyndigheten om den, ensam eller tillsammans med 
andra säkerheter, visas vara betryggande för sitt ändamål.  

36 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om säkerhet 
enligt 36 a och 36 b §§. Sådana föreskrifter får avse 1. hur säkerhetens storlek ska beräknas och vad 
underlaget för beräkningen av säkerhetens storlek ska innehålla, och 2. när och hur en säkerhet får tas i 
anspråk. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela ytterligare 
föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas enligt 36 b §.  

16 kap: Allmänt om prövningen 
3§ Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, 
får för sin giltighet göras beroende av att den som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för 
kostnaderna för det avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som kan komma att 
behövas med anledning av verksamheten. Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver 
dock inte ställa säkerhet.  

Den som är skyldig att betala avgift eller ställa säkerhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för 
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet behöver inte ställa säkerhet för åtgärder som 
omfattas av sådana avgifter och säkerheter. En säkerhet ska godtas av prövningsmyndigheten om den, 
ensam eller tillsammans med andra säkerheter, visas vara betryggande för sitt ändamål. Säkerheten kan 
ställas efter hand enligt en plan som innebär att säkerheten vid varje tidpunkt tillgodoser det aktuella 
behovet. 

19 Kap: Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning 
5 § I ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller en kommunal nämnd ska styrelsen eller nämnden tillämpa 
bestämmelserna  

1. i 22 kap. 1 och 1 d-1 f §§ om ansökans form och innehåll,  
2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,  
3. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5, 8, 9 och 13 §§,  
4. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,  
5. i 22 kap. 6 § om talerätt,  
6. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,  
7. i 22 kap. 12 och 13 §§ om sakkunniga och om att inhämta yttrande,  
8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om undersökning på platsen,  
9. i 22 kap. 25 § första stycket 1-3 och 5-11, andra stycket sista meningen och tredje stycket samt 25 a-

25 c och 25 f- 25 h §§ om en tillståndsdoms innehåll,  
10. i 22 kap. 26 § om särskild dom,  
11. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje stycket första meningen om 

uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter 
12. ,i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsförordnande, och i 23 kap. 3 § när det 

gäller särskilt överklagande i frågor om sakkunniga som avses i 22 kap. 12 §. 
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21 kap Mål i mark- och miljödomstol 
1 § Mark- och miljödomstol prövar som första instans, mål om  

1. miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 1 a § första stycket,  
2. vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt lagen (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet, utom verksamheter som avser markavvattning vilka ska prövas 
av länsstyrelsen och säkerhetsklassificering av dammar,  

3. markavvattningar som enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet har 
överlämnats från länsstyrelsen eller anmälts av en lantmäterimyndighet,  

4. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2-5 §§,  
5. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna balk och vid vattenverksamhet, om 

inte annat har särskilt föreskrivits,  
6. ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap., talan om förbud eller försiktighetsmått enligt 32 

kap. 12 § samt grupptalan enligt 32 kap. 13 §,  
7. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 §§ på talan av någon av de solidariskt 

ansvariga,  
8. utdömande av vite enligt ett föreläggande som har förenats med vite med stöd av balken, efter 

särskild ansökan av den myndighet som har beslutat vitesföreläggandet eller, om vitesföreläggandet 
har beslutats i förfarandet, med tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om viten,  

9. kostnadsansvar för fastighetsägare enligt 10 kap. 9 §,  
10. fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information enligt det som följer av artiklarna 

27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande 
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets 
förordning (EEG) 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, 

11. fördelning av kostnader för utbyte av information enligt det som följer av artikel 62.6 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om 
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG,  

12. fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information enligt det som följer av artikel 63.3 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om 
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, och  

13. ersättningsansvar enligt 15 kap. 16 b § första stycket för godkända producentansvarsorganisationer 
för förpackningar.  

Mark- och miljödomstol prövar, om inte annat är föreskrivet, efter överklagande enligt 19 kap. 1 § tredje 
stycket, länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut enligt denna balk eller föreskrifter som har 
meddelats med stöd av balken samt enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Att 
mark- och miljödomstol efter överklagande prövar Kronofogdemyndighetens beslut om handräckning 
framgår av 26 kap. 17 § andra stycket. 
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22 kap: Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna i ansökningsmål 
1 § En ansökan i ett ansökningsmål ska vara skriftlig. Den ska innehålla  

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på platsen, om 
produktionsmängd eller liknande, om användningen av råvaror, andra insatsvaror och ämnen och om 
energianvändning,  

2. uppgifter om utsläppskällor, om arten och mängden av alla förutsebara utsläpp och om förslag till de 
åtgärder som kan behövas dels för att förebygga uppkomsten av avfall, dels för att förbereda för 
återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av det avfall som anläggningen ger 
upphov till,  

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap.,  
4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga uppgifter som behövs för att 

bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. följs,  
5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,  
6. det handlingsprogram och den säkerhetsrapport som krävs enligt lagen (1999:381) om åtgärder för 

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, om den verksamhet eller åtgärd 
som målet avser omfattas av den lagen,  

7. en statusrapport när det krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 kap. 21 § första 
stycket 5,  

8. en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall när en sådan krävs enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 15 kap. 40 §, och  

9. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-8. 

1 d § En ansökan om omprövning eller om tillstånd att ändra en verksamhet ska innehålla en redogörelse för 
alla tillståndsbestämmelser och villkor som gäller för verksamheten enligt tidigare tillstånd. Om ansökan 
avser ett ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a §, ska ansökan också innehålla  

1. de uppgifter som behövs för att bedöma om ett sådant ändringstillstånd är lämpligt, och  
2. en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall när en sådan krävs enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 15 kap. 40 §. 

1 f § En ansökan om tillstånd till en verksamhet som omfattas av krav på säkerhet enligt 9 kap. 6 e § eller 15 
kap. 35, 36 a eller 37 § ska innehålla en beräkning av vilket belopp säkerheten bör uppgå till och ett underlag 
för denna beräkning. 

13 a I mål om tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, bearbetning eller 
anrikning där en säkerhet ska ställas enligt 15 kap. 36 a § ska mark- och miljödomstolen hämta in ett yttrande 
från Riksgäldskontoret i fråga om beräkningen av storleken på säkerheten. Före prövningen av om 
säkerheten ska godtas enligt 15 kap. 36 b § ska ett yttrande i fråga om godtagandet hämtas in från 
Riksgäldskontoret. 
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25 h § En dom som omfattar tillstånd att driva verksamhet som omfattas av krav på en avfallshanteringsplan 
för utvinningsavfall ska dessutom alltid innehålla  

1. villkor om det belopp som säkerheten enligt 15 kap. 36 a § ska uppgå till,  
2. villkor om att den säkerhet som ska ställas enligt 15 kap. 36 a § ska godtas innan den verksamhet som 

omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall påbörjas och att säkerheten därefter 
fortlöpande ska vara betryggande, och  

3. de villkor som behövs för att minimera verksamhetens påverkan på omgivningen vid oförutsedda 
avbrott i verksamheten. 

24 kap Tillstånds giltighet, omprövning m m 
5 § I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får tillståndsmyndigheten ompröva tillstånd när 
det gäller en bestämmelse om tillåten produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om 
verksamhetens omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya 
sådana  

1. när, från det tillståndsbeslutet fick laga kraft, det förflutit tio år eller den kortare tid som, på grund av 
vad som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer,  

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm inte följs,  
3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter 

eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren,  
4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,  
5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när 

verksamheten tilläts,  
6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt,  
7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med användning av någon ny 

process- eller reningsteknik,  
8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av förorening eller annan störning 

skulle medföra väsentligt bättre förutsättningar för att kontrollera verksamheten,  
9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett område där förbud råder enligt en 

föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av 9 kap. 4 §,  
10. för att förbättra en anläggnings säkerhet,  
11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som har meddelats till skydd för fisket 

med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet är mindre ändamålsenliga, eller  

12. om det kan antas att en säkerhet som ställts enligt 9 kap. 6 e §, 15 kap. 35, 36 a eller 37 § eller 16 kap. 
3 § inte längre är tillräcklig eller är större än vad som behövs. I fall som avses i första stycket 5 får 
tillståndsmyndigheten också besluta om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska 
olägenheter för framtiden. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Miljöbalken SFS 
1998:808 

Forts 
2022:1100 

2023-01-01-
överg best 

nuvarande 26 kap. 13 a § 
betecknas 26 kap. 13 b §; ändr. 9 
kap. 6 e §, 15 kap. 15, 21, 22, 35 
§§, 16 kap. 3 §, 19 kap. 5 §, 21 
kap. 1 §, 22 kap. 1, 1 d §§, 24 kap. 
5 §, 26 kap. 2 §, 27 kap. 5 §, 29 
kap. 9 §, rubr. närmast före 26 
kap. 13 a § sätts närmast före 26 
kap. 13 b §; nya 15 kap. 16 b, 36 a, 
36 b, 36 c §§, 22 kap. 1 f, 13 a, 25 
h §§, 26 kap. 13 a §, rubr. närmast 
före 15 kap. 36 a § 

26 kap Tillsyn 
2 § Tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter 
som har meddelats med stöd av balken till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns 
anledning att anta att ett brott har begåtts.  
Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till en miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet 
inte är tillräckliga och det finns förutsättningar enligt 24 kap. 5, 7, 8 eller 9 §, ska myndigheten ansöka om 
prövning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor utan någon särskild framställning om detta 
enligt det som sägs i 24 kap. 11 §.  

13 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att den verksamhetsutövare som bedriver eller avser att 
bedriva en miljöfarlig verksamhet som omfattas av anmälningsplikt ska ställa säkerhet för kostnaderna för 
det avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som kan komma att behövas med 
anledning av verksamheten. Föreskrifterna får inte avse staten, kommuner, regioner eller 
kommunalförbund. 

15 Kap Avfall 
34§ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som 
yrkesmässigt bedriver en verksamhet som syftar till att genom demontering, sortering eller på annat sätt 
förbehandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska ha personal eller kvalitetssystem 
som certifierats av ett organ som ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Föreskrifter enligt första stycket får endast avse 
åtgärder som krävs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl. 

26 kap Tillsyn 
30 § I följande EU-förordningar finns bestämmelser om kontroll av att vissa EU-förordningar och vissa 
bestämmelser som genomför EU-direktiv inom balkens tillämpningsområde följs:  

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 
999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 
652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 
1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG, och  

2. 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.  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Miljöbalken 1998:808 Forts 
2022:1108 

2022-07-25 ändr. 15 kap. 34 §, 26 kap. 30, 32, 
33 §§, 27 kap. 1 §, 29 kap. 5 §, 30 
kap. 3 §; nya 26 kap. 30 a, 31 a, 32 
a §§, 27 kap. 1 a § 

I förordning (EU) 2017/625 finns även bestämmelser om annan offentlig verksamhet som syftar till att 
säkerställa att vissa EU-förordningar och vissa bestämmelser som genomför EU- direktiv inom balkens 
tillämpningsområde följs. Lag (2022:1108).  

30 a § Marknadskontrollmyndigheten har befogenhet att enligt artikel 14.4 k i förordning (EU) 2019/1020 
kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska 
begränsas. Befogenheten enligt första stycket gäller inte i fråga om databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd. När ändrade förhållanden ger anledning 
till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket inte 
längre ska gälla. 

31 a § Kontrollmyndigheterna ska utföra kontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 på eget initiativ eller, i 
nödvändig utsträckning, efter anmälan.  

32 § Vid sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 30 § ska det som anges  
1. i 9 § gälla förelägganden och förbud som behövs för att de EU-förordningar som anges i 30 § ska 

följas,  
2. i 14, 14 a, 17, 18 och 26 §§ gälla beslut som kontrollmyndigheterna meddelar enligt förordningarna,  
3. i 21 § gälla de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen,  
4. i 22 b § gälla ersättning och kostnader för prov som har lämnats enligt förordningarna, och  
5. i 28 § gälla testköp som kontrollmyndigheterna gör.  

Första stycket gäller inte om annat följer av förordningarna.   

32 a § Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommunal myndighet som ska utföra kontroll 
enligt förordning (EU) 2019/1020 att lämna upplysningar om kontrollen till en marknadskontrollmyndighet. 

33§ Det som anges i 27 § om förbud mot att röja eller utnyttja uppgifter gäller även den som  
1. i enlighet med artikel 28 eller 31 i förordning (EU) 2017/625 utför delegerade uppgifter som ingår 

i sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i den förordningen, eller  
2. 2. i enlighet med förordning (EU) 2019/1020 utför uppgifter som ingår i sådan kontroll som avses i 

den förordningen.  

27 Avgifter 
1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för 
myndigheters kostnader för  

1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom denna balks 
tillämpningsområde,  

2. sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 26 kap. 30 § första stycket 1, och  
3. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 kap. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Miljöbalken 1998:808 Forts 
2022:1108 

2022-07-25 ändr. 15 kap. 34 §, 26 kap. 30, 32, 
33 §§, 27 kap. 1 §, 29 kap. 5 §, 30 
kap. 3 §; nya 26 kap. 30 a, 31 a, 32 
a §§, 27 kap. 1 a § 

En kommun får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket 1 och 2 när det gäller en 
kommunal myndighets verksamhet. Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma 
att dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas.  

1 a § Av lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor 
och annan närliggande tillsyn framgår att föreskrifter om avgifter för kontroll enligt förordning (EU) 
2019/1020 får meddelas. 

 2022:1248 2023-01-01 ändr. 5 kap. 11 §, rubr. närmast 
före 26 kap. 19 § 

5 kap Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
11 § Myndigheter och kommuner ska inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett 
åtgärdsprogram som fastställts enligt 8 §. 

 2022:1272 2022-09-01 Ändr 31 kap 9§ 9 § Vid tillämpningen av 4 och 8 §§ ska hänsyn tas också till andra beslut enligt 7 kap. 3, 5, 6, 9 eller 22 §, 
förbud enligt 7 kap. 11 § andra stycket, förelägganden och förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket, beslut 
enligt 18 § och 18 b § första stycket 1 skogsvårdslagen (1979:429) samt beslut som avses i 14 kap. 5-7 och 
10-13 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Detta gäller under förutsättning att besluten har meddelats inom 
tio år före det senaste beslutet. Dessutom ska sådan inverkan av hänsynstaganden enligt 30 § 
skogsvårdslagen som i särskilda fall har inträtt inom samma tid uppmärksammas. Om en rätt till talan, 
ersättning eller inlösen med anledning av ett sådant beslut har förlorats på grund av bestämmelserna i 12 
eller 13 § eller motsvarande bestämmelser i plan- och bygglagen, utgör detta förhållande inte något hinder 
mot att beslutet beaktas enligt första stycket. 

 2022:1799 2023-03-01 ändr. 17 kap. 3 §, 29 kap. 9, 12, 13 
§§; ny 29 kap. 4 b § 

17 kap; 3 § Regeringen får för ett visst fall förbehålla sig att pröva tillåtligheten av en verksamhet som inte 
omfattas av kravet på prövning enligt 1 §, om 

1. verksamheten i betraktande av de intressen som denna balk enligt 1 kap. 1 § ska främja kan antas 
få betydande omfattning eller bli av ingripande slag,  

2. verksamheten utanför ett område som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § kan antas mer än 
obetydligt skada naturvärdet inom området, eller  

3. verksamheten omfattas av 4 kap. 6 § andra stycket.  
Rätten till förbehåll enligt första stycket 2 gäller enbart verksamhet som är tillståndspliktig enligt balken eller 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Om ett mål eller ärende enligt denna balk pågår 
om tillståndsprövning av verksamheten, ska regeringen omedelbart lämna besked om förbehållet till den 
tillståndsprövande mark- och miljödomstolen eller myndigheten. 
29 Kap: 4 b § För otillåten fartygsåtervinning döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt 
eller av oaktsamhet, i egenskap av fartygsägare enligt artikel 3.1.14 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av 
förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, inte fullgör skyldigheten i artikel 6.2 a i samma 
förordning att se till att fartyg som ska återvinnas endast återvinns vid sådana 
fartygsåtervinningsanläggningar som avses i artikeln. För försök till uppsåtligt brott döms till ansvar enligt 23 
kap. brottsbalken. Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut 
enligt 1 §. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts miljöbalken (SFS 
1998:808) 

Fort 
2022:1799 

2023-03-01 ändr. 17 kap. 3 §, 29 kap. 9, 12, 13 
§§; ny 29 kap. 4 b § 

9 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet  
1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om skyldighet att i en ansökan 

lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,  
2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskörning eller gatumusik som 

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 
12 §,  

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 12 kap. 8 §,  

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 12 kap. 10 §,  

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas av ett tillstånd enligt 13 
kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått som regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,  

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organismer som regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,  

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 
eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 
om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och 
foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 
2001/18/EG,  

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumentation eller anmälan enligt 
artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 
2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,  

9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven om märkning enligt 
artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr 1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en 
kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma 
förordning,  

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 648/2004,  
11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt artikel 32, 34 eller 36 i 

förordning (EG) nr 1907/2006,  
12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i Europeiska unionen men som inte 

är godkänt i Sverige bryter mot artikel 52 i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet 
till Sverige, släppa ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av ett sådant 
parallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln,  

13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i Europeiska unionen men som inte är 
godkänd i Sverige tillhandahåller produkten eller använder den utan att produkten omfattas av ett 
sådant parallellhandelstillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012,  

14. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 24 § första stycket eller en föreskrift som regeringen har 
meddelat med stöd av 15 kap. 39 § genom att yrkesmässigt eller annars i stor omfattning 
transportera avfall,  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts miljöbalken (SFS 
1998:808) 

Fort 
2022:1799 

2023-03-01 ändr. 17 kap. 3 §, 29 kap. 9, 12, 13 
§§; ny 29 kap. 4 b § 

15. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 30 § genom att lämna 
avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för 
avfallshanteringen,  

16. i egenskap av fartygsägare lämnar oriktig eller vilseledande information om sitt fartyg som underlag 
till den återvinningsplan som den driftsansvariga ska ta fram för fartyget enligt artikel 7 i förordning 
(EU) nr 1257/2013, eller  

17. i egenskap av driftsansvarig på en sådan fartygsåtervinningsanläggning som avses i förordning (EU) 
nr 1257/2013 återvinner ett fartyg på ett sätt som inte överensstämmer med den återvinningsplan 
som har tagits fram för fartyget enligt artikel 7 i förordningen.  

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §.  
12 § Egendom får förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt och egendomen  
1. har varit föremål för brott enligt 1, 2, 2 b, 2 c, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 6 eller 8 § och är  
1) ett djur, en växt eller en annan organism eller en produkt som utvunnits av ett djur eller en växt,  

a) en sådan genetisk resurs som avses i förordning (EU) nr 511/2014, 
b) utbrutet material vid täktverksamhet,  
c) en kemisk produkt, en bioteknisk organism eller en vara som innehåller en kemisk produkt,  
d) en genetiskt modifierad organism eller en produkt som innehåller eller består av en genetiskt 

modifierad organism, eller  
e) avfall,  

2) är utbytet av ett brott som avses i 1,  
3) är ett fortskaffningsmedel eller annan egendom som har använts som hjälpmedel vid ett brott som avses 

i 1, eller  
4) varit avsedd att användas som hjälpmedel vid ett brott som avses i 1 och brottet har fullbordats eller 

förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.  
Egendomen får förklaras förverkad enligt första stycket 3 eller 4 endast om det behövs för att förebygga brott 
eller om det finns andra särskilda skäl. I stället för egendomen får dess värde helt eller delvis förklaras 

förverkat. 

13 § Svensk domstol är behörig att döma över brott enligt 4 b § eller 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 

Miljöbedömningsförordning 
(SFS 2017:966 

2022:1731 2023-01-10 nya 27, 28, 29 §§, rubr. närmast 
före 27 § 

27 § Naturvårdsverket ska ansvara för den rapportering av information som avses i artikel 12.2 i direktiv 
2011/92/EU i dess lydelse enligt direktiv 2014/52/EU.   

28 § Statliga förvaltningsmyndigheter ska lämna de uppgifter som behövs för att Naturvårdsverket ska kunna 
fullgöra sitt ansvar enligt 27 §.  

29 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 28 §. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(SFS 1998:899) 

2022:113 2022-03-15 
överg.best 

nya 25 g, 27 b §§ 25 g En anmälan som avser en ändring av en verksamhet enligt 1 kap. 5 a § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) ska utöver det som anges i 25 § 1 innehålla  

1. uppgifter som visar att ändringen behövs och varför ändringen är brådskande,  
2. en redogörelse för de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 

negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga,  
3. en redogörelse för de bestämmelser, villkor och försiktighetsmått som gäller för verksamheten 

enligt befintliga tillstånd eller andra beslut, och  
4. en icke-teknisk sammanfattning över uppgifterna i anmälan.  

Om ändringen avser en verksamhet enligt 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och ändringen kan ha en 
betydande negativ inverkan på människors hälsa eller miljön ska anmälan dessutom innehålla uppgifter  

5. om användning av råvaror, andra insatsvaror och ämnen,  
6. om energianvändning och energigenerering, 
7. om förhållandena inom anläggningens område,  
8. om utsläppskällor och typ och mängd av utsläpp med en redogörelse för vilka betydande effekter 

på miljön som utsläppen kan orsaka,  
9. om den teknik och metod som ska förebygga eller minska utsläpp och en översikt över de 

alternativa tekniker, metoder och åtgärder som övervägts,  
10. om åtgärder för övervakning och kontroll av utsläpp,  
11. om åtgärder för att förebygga att avfall uppkommer och åtgärder för att avfall som uppkommer 

förbehandlas för återanvändning, materialåtervinning och återvinning, och 
12. som visar att risken är liten för att verksamheten medför föroreningsskada inom det område 

verksamheten ska bedrivas alternativt en statusrapport i enlighet med 1 kap. 23 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250), om en sådan inte redan getts in.  

27 b Den myndighet som handlägger ett anmälningsärende som avses i 25 g § ska handlägga ärendet 
skyndsamt. När ärendet är tillräckligt utrett ska myndigheten besluta att godkänna anmälan, eller vid behov 
i ett föreläggande besluta om försiktighetsmått eller förbud, om verksamhetsutövaren inte föreläggs att 
ansöka om tillstånd. Ett beslut att godkänna en anmälan eller ett föreläggande om försiktighetsmått ska ange 
den tid som den ändrade verksamheten får bedrivas. Tiden får dock sättas längst till och med den 30 juni 
2023. Ett föreläggande om försiktighetsmått ska, i det fall verksamheten avser en verksamhet enligt 28 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen (2013:251) och ändringen kan ha en betydande negativ inverkan på 
människors hälsa eller miljön, innehålla krav på  

1. de skyddsåtgärder, begränsningar, försiktighetsmått, tillåtna utsläpp och begränsningsvärden som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att ändringen eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön,  

2. åtgärder för hantering av kemiska produkter i verksamheten, om hanteringen kan medföra 
olägenheter för den yttre miljön,  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899) 

Forts 
2022:113 

2022-03-15 
överg.best 

nya 25 g, 27 b §§ 3. de åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten med mätmetod, mätfrekvens 
och utvärderingsmetod angivna,  

4. åtgärder för hantering och kontroll av avfall som genereras i verksamheten, och 
5. de åtgärder som behövs i fråga om att avsluta och efterbehandla den ändrade verksamheten. 

 2022:114 2023-07-01 upphör 25 g, 27 b §§ - 

 2022:1301 2023-01-01 ändr. 25 d, 27 a §§; nya 28 a, 28 b, 
28 c §§, rubr. närmast före 28 a § 

25 d § En anmälan som avser en sådan verksamhet med behandling av avfall som omfattas av 29 kap. 
miljöprövningsförordningen (2013:251) ska utöver det som anges i 25 § innehålla  

1. uppgifter om de typer av avfall och mängder avfall som ska behandlas,  
2. uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas,  
3. uppgifter om de största mängder avfall som vid något tillfälle ska lagras inför och efter behandlingen,  
4. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den 

plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,  
5. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och  
6. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling. 

27 a § Den myndighet som handlägger ett anmälningsärende som avses i 25 d § ska, när ärendet är tillräckligt 
utrett, förelägga om försiktighetsmått eller förbud om ärendet avser en sådan verksamhet som behandlar 
avfall och verksamhetsutövaren inte föreläggs att ansöka om tillstånd. Ett föreläggande om försiktighetsmått 
ska innehålla uppgifter om de  

1. typer av avfall och mängder avfall som får behandlas,  
2. metoder för att behandla avfall som får användas,  
3. största mängder avfall som vid något tillfälle får lagras inför och efter behandlingen,  
4. tekniska krav och eventuella övriga krav som är relevanta för platsen i fråga,  
5. skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som 

verksamheten bedrivs på och andra omständigheter, 
6. åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten, och  
7. åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling. 

28 a § En kommun får, inom ramen för tillsynen av en sådan verksamhet med behandling eller insamling av 
avfall som är anmälningspliktig enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251), om det finns särskilda 
skäl, besluta att verksamheten endast får bedrivas om länsstyrelsen har gjort en bedömning i fråga om 
säkerhet enligt 28 c §. Ett sådant beslut får inte meddelas när staten, en kommun, en region eller ett 
kommunalförbund bedriver eller avser att bedriva verksamhet. 

28 b § Den som mottagit ett beslut enligt 28 a § och vill begära länsstyrelsens bedömning i fråga om säkerhet 
med anledning av kommunens beslut ska ge in en begäran till länsstyrelsen i det län där verksamheten 
bedrivs eller ska bedrivas.  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899) 

Forts 
2022:1301 

2023-01-01 ändr. 25 d, 27 a §§; nya 28 a, 28 b, 
28 c §§, rubr. närmast före 28 a § 

28 c § En länsstyrelse som har mottagit en ansökan enligt 28 b § ska bedöma om en säkerhet behövs för 
kostnaderna för de återställningsåtgärder som verksamheten kan leda till. Om länsstyrelsen bedömer att en 
säkerhet behövs ska länsstyrelsen besluta att verksamheten får bedrivas endast om verksamhetsutövaren 
ställer säkerhet med det belopp som länsstyrelsen anger. En säkerhet ska godtas om den visas vara 
betryggande för sitt ändamål. Säkerheten får ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid tillgodoser det 
aktuella behovet av säkerhet. Säkerheten ska prövas av länsstyrelsen. 

 2022:1611 2024.06-01 Upph 25§ 25 h § /Träder i kraft I:2023-01-01/ /Upphör att gälla U:2024-06-01 genom förordning (2022:1606)./ En 
anmälan som avser en ändring av en verksamhet enligt 1 kap. 5 b § miljöprövningsförordningen (2013:251) 
ska utöver det som anges i 25 § 1 innehålla 1. uppgifter som visar att verksamheten är en sådan verksamhet 
som avses i 1 kap. 5 b § miljöprövningsförordningen och att ändringen behövs till följd av en överhängande 
risk för brist på gas, 2. uppgifter om vilken period det finns behov av att bedriva den ändrade verksamheten, 
3. en redogörelse för de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa 
miljöeffekter, 4. en redogörelse för de bestämmelser, villkor och försiktighetsmått som gäller för 
verksamheten enligt befintliga tillstånd eller andra beslut, och 5. en icke-teknisk sammanfattning av 
uppgifterna i anmälan. Om ändringen avser en verksamhet enligt 21 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen och ändringen kan ha en betydande negativ inverkan på människors hälsa eller 
miljön ska anmälan dessutom innehålla uppgifter om ändringens påverkan på verksamheten. De uppgifter 
som ska lämnas är uppgifter 1. om användning av råvaror, andra insatsvaror och ämnen, 2. om den energi 
som används eller genereras i anläggningen, 3. om förhållandena inom anläggningens område, 4. om 
utsläppskällor och typ och mängd av utsläpp med en redogörelse för vilka betydande effekter på miljön som 
utsläppen kan orsaka, 5. om den teknik och metod som ska förebygga eller minska utsläpp och en översikt 
över de alternativa tekniker, metoder och åtgärder som övervägts, 6. om åtgärder för övervakning och 
kontroll av utsläpp, 7. om åtgärder för att förebygga att avfall produceras, förbehandla avfall för 
återanvändning, materialåtervinna avfall och återvinna avfall, och 8. som visar att risken för att 
verksamheten medför föroreningsskada inom det område där den ska bedrivas är liten, alternativt, i det fall 
risken inte är liten, en statusrapport i enlighet med 1 kap. 23 § industriutsläppsförordningen (2013:250), om 
en sådan rapport inte redan har lämnats in. 

Miljöprövningsförordning 
(SFS 2013:251) 

2022:111 2022-03-15 
överg.best 

ändr. 1 kap. 11, 13 §§; nya 1 kap. 5 
a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a § 

5 a § Trots 4 § krävs det inte tillstånd till en brådskande och tillfällig ändring av en sådan verksamhet som 
avses i 28 kap. 1-3 §§, om ändringen behövs till följd av att förutsättningarna för att driva verksamheten har 
förändrats på grund av sådan brist på tillgång till kemiska produkter för att rena avloppsvatten som 
verksamhetsutövaren inte råder över. En ändring får dock inte medföra att en verksamhet, som inte är en 
industriutsläppsverksamhet enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250), efter ändringen 
omfattas av en verksamhetskod som är markerad med -i. 

11 § Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet  
1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen 

inte är tillståndspliktig enligt 4 §,  
2. om ändringen undantas från tillståndsplikt enligt 5 §, eller  
3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts 
Miljöprövningsförordning 
(SFS 2013:251) 

Forts 
2022:111 

2022-03-15 
överg.best 

ändr. 1 kap. 11, 13 §§; nya 1 kap. 5 
a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a § 

13 § Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 24-27 b och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

 2022:112 2023-07-01 upphör. 1 kap. 11, 13 §§; nya 1 kap. 
5 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a 
§ 

- 

 2022:1306 2023-01-01 upph. 29 kap. 27, 28, 29 §§, rubr. 
närmast före 29 kap. 27 §; ändr. 14 
kap. 16 §, 29 kap. 1, 2, 17, 19, 32, 
33, 37, 68, 69 §§; ny 29 kap. 70 a § 

14 kap Mineraliska produkter 
16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.140 gäller för anläggning för behandling eller omvandling av 
asbest eller produkter som innehåller asbest. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

29 kap Avfall 
1 § Med avfall, behandla avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, 
bortskaffa avfall, samla in avfall, deponi, deponera avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som 
i 15 kap. miljöbalken. 

2§ Med farligt avfall och icke-farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i avfallsförordningen 
(2020:614). 

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.230 gäller för samförbrännings- eller avfallsförbrännings-
anläggning där icke- farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner naturligt, icke-farligt vegetabiliskt material 
från jordbruk eller skogsbruk för energiproduktion på ett sätt som inte medför skada på människors hälsa 
eller miljön. 

19 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.281 gäller för att deponera icke-farliga muddermassor på 
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från eller icke-farliga 
rensningsmassor på land i anslutning till det vatten som har rensats, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 18 §.  
Anmälningsplikten gäller inte uppläggning av rensningsmassor från jordbruk eller skogsbruk om 
uppläggningen inte medför skada för människors hälsa eller miljön. 

32 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.241-i gäller för att behandla animaliskt avfall om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 5-17, 30 
eller 31 §§. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts 
Miljöprövningsförordning 
(SFS 2013:251) 

Forts 
2022:1306 

2023-01-01 upph. 29 kap. 27, 28, 29 §§, rubr. 
närmast före 29 kap. 27 §; ändr. 14 
kap. 16 §, 29 kap. 1, 2, 17, 19, 32, 
33, 37, 68, 69 §§; ny 29 kap. 70 a § 

33 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.251 gäller för att yrkesmässigt behandla animaliskt avfall om 
den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.  
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 5-17, 30 
eller 31 §§. 

37 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.370 gäller för att behandla avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en 
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt någon av 5-17, 21-25, 65-67 eller 70 a §§. 

68 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.410 gäller för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

69 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

70 a § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.436 gäller för att behandla icke-farligt avfall genom kemisk 
behandling om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 65 eller 66 §. 

 2022:1601 2023-01-01 ändr. 1 kap. 11, 13 §§, 19 kap. 3 §; 
ny 1 kap. 5 b § 

1 kap: 11 § Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet 1. som avses i 3 § eller som omfattas 
av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §, 2. om 
ändringen undantas från tillståndsplikt enligt 5, 5 a eller 5 b §, eller 3. som avses i 10 §, om ändringen har 
betydelse från störningssynpunkt. 

13 § Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 24-27 c och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

19 kap 3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.15 gäller för anläggning där det per kalenderår förbrukas  

1) mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
2) mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,  
3) mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller  
4) mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat.  

När förbrukningen beräknas ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av 
förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts 
Miljöprövningsförordning 
(SFS 2013:251) 

2022:1602 2023-07-01 Ny rubrik närmast efter 1 kap 5§ Tillfälligt undantag från tillståndsplikt 

 2022:1603 - Ändr. 1 kap. 11, 13 §§ i 2022:112 11 §  Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet 1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett 
sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §, 2. om ändringen 
undantas från tillståndsplikt enligt 5 eller 5 b §, eller 3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från 
störningssynpunkt.  

13 § Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 24-27 a, 27 c och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

 2022:1604 2024-06-01 upph. 1 kap. 5 b §, rubr. närmast 
efter 1 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 11, 13 
§§ 

11 §  Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet 1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett 
sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §, 2. om ändringen 
undantas från tillståndsplikt enligt 5 §, eller 3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från 
störningssynpunkt. Förordning (2022:1604) 

13 § Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 24-27 a och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

Industriutsläpps-
förordningen (SFS 2013:250) 

2022:34 2022-02-04 ändr. 1 kap. 3, 17 §§, 2 kap. 43 § 3 § I denna förordning avses med slutsatser om bästa tillgängliga teknik: slutsatser om bästa tillgängliga 
teknik som antas med stöd av artikel 13.1-13.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), 
huvudslutsatser: slutsatser om bästa tillgängliga teknik som omfattar en huvudverksamhet, och 
sidoslutsatser: slutsatser om bästa tillgängliga teknik som omfattar en sidoverksamhet. Med slutsatsernas 
offentliggörande avses den dag då en slutsats om bästa tillgängliga teknik offentliggjordes i Europeiska 
unionens officiella tidning. För de slutsatser om bästa tillgängliga teknik för stora förbränningsanläggningar 
som anges i 2 kap. 43 § ska dock slutsatsernas offentliggörande anses vara den 17 augusti 2017 när 
Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1442 av den 31 juli 2017 offentliggjordes i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

17 § En dispens enligt 16 § upphör att gälla när det begränsningsvärde som dispensen avser har ersatts med 
en ny slutsats om bästa tillgängliga teknik. En dispens som avser ett utsläppsvärde i Europeiska 
kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1442 av den 31 juli 2017 om fastställande av BAT-slutsatser 
för stora förbränningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om 
industriutsläpp ska dock även anses utgöra en dispens avseende motsvarande utsläppsvärde i Europeiska 
kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2326 av den 30 november 2021 om fastställande av BAT-
slutsatser för stora förbränningsanläggningar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/75/EU om industriutsläpp, om inte prövningsmyndigheten bestämmer annat. 

43 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1442 av den 31 juli 2017 om fastställande 
av BAT- slutsatser för stora förbränningsanläggningar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 17 augusti 2017  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Industriutsläpps-
förordningen (SFS 2013:250) 

2022:34 2022-02-04 ändr. 1 kap. 3, 17 §§, 2 kap. 43 § Beslutet har ersatts av Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2326 av den 30 november 
2021 om fastställande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, som offentliggjordes i Europeiska 
unionens officiella tidning den 30 december 2021. Bilagorna till besluten är likalydande och innehåller 
slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251), 2. verksamheter som omfattas av 21 kap. 4, 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen, och 3. verksamheter som omfattas av 29 kap. 5, 9, 11 eller 13 § 
miljöprövningsförordningen. 

 2022:947 2022-07-19 nya 2 kap. 70, 71, 72 §§, rubr. 
närmast före 2 kap. 70 § 

2 kap Slutsatser om bästa möjliga teknik 
70 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2009 av den 22 juni 2020 om fastställande 
av BAT- slutsatser för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och 
träprodukter med kemikalier, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om 
industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 december 2020. Bilagan till 
beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 

1. verksamheter som omfattas av 8 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251),  
2. verksamheter som omfattas av 19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen, och 
3. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av 

avloppsvatten från verksamheter som avses i 1 eller 2.  

71 § För ytbehandling med organiska lösningsmedel anger de slutsatser som avses i 70 § utsläppsvärden i 
fråga om 

1. utsläpp till luft av kväveoxider i avgaser från den termiska reningen av rågas (tabell 1),  
2. utsläpp till luft av stoft i avgaser från sprutlackering vid lackering av fordon (tabell 2),  
3. direkta utsläpp av totalt suspenderat material, kemisk syreförbrukning, adsorberbara organiskt 

bundna halogener, fluorid, nickel och zink till en vattenrecipient (tabell 5) samt indirekta utsläpp av 
adsorberbara organiskt bundna halogener, fluorid, nickel och zink till en vattenrecipient (tabell 6) vid 
lackering av fordon,  

4. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar till luft vid lackering av fordon (tabell 7),  
5. direkta utsläpp av totalt suspenderat material, kemisk syreförbrukning, adsorberbara organiskt 

bundna halogener, fluorid, nickel, zink, totalt krom och sexvärt krom till en vattenrecipient (tabell 5) 
samt indirekta utsläpp av adsorberbara organiskt bundna halogener, fluorid, nickel, zink, totalt krom 
och sexvärt krom till en vattenrecipient (tabell 6) vid bandlackering,  

6. flyktiga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 14) samt utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar i avgaser (tabell 15) till luft vid bandlackering,  

7. utsläpp till luft av stoft i avgaser från sprutapplicering vid beläggning och tryck på metallförpackningar 
(tabell 2),  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Industriutsläpps-
förordningen (SFS 2013:250) 

Forts 
2022:947 

2022-07-19 nya 2 kap. 70, 71, 72 §§, rubr. 
närmast före 2 kap. 70 § 

8. direkta utsläpp av totalt suspenderat material, kemisk syreförbrukning, adsorberbara organiskt 
bundna halogener och fluorid till en vattenrecipient (tabell 5) samt indirekta utsläpp av adsorberbara 
organiskt bundna halogener och fluorid till en vattenrecipient (tabell 6) vid beläggning av och tryck på 
metallförpackningar,  

9. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 22), flyktiga utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar (tabell 23) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 24) till luft vid 
beläggning av och tryck på metallförpackningar,  

10. utsläpp till luft av stoft i avgaser från lackering av luftfartyg och från förberedelse av sådan lackering 
(tabell 2),  

11. direkta utsläpp av totalt krom och sexvärt krom till en vattenrecipient (tabell 5) samt indirekta utsläpp 
av totalt krom och sexvärt krom till en vattenrecipient (tabell 6) vid lackering av luftfartyg,  

12. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar till luft vid lackering av luftfartyg (tabell 13),  
13. utsläpp till luft av stoft i avgaser från sprutlackering vid beläggning av andra metall- och plastytor 

(tabell 2),  
14. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 9), flyktiga utsläpp av flyktiga organiska 

föreningar (tabell 10) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 11) till luft vid 
beläggning av andra metall- och plastytor,  

15. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar till luft vid lackering av båtar och fartyg (tabell 12),  
16. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 16) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar 

i avgaser (tabell 17) till luft vid tillverkning av tejp,  
17. flyktiga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 18) samt utsläpp av flyktiga organiska 

föreningar i avgaser (tabell 19) till luft vid beläggning av textilier, folie och papper,  
18. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 20) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar 

i avgaser (tabell 21) till luft vid tillverkning av lindningstråd,  
19. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 25), flyktiga utsläpp av flyktiga organiska 

föreningar (tabell 26) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 27) till luft vid 
rulloffset med heatsetfärg,  

20. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 28), flyktiga utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar (tabell 29) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 30) till luft vid 
flexografi och rotogravyrtryck som inte är för publikationer,  

21. flyktiga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 31) samt utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar i avgaser (tabell 32) till luft vid rotogravyrtryck som är för publikationer,  

22. utsläpp till luft av stoft i avgaser från beläggning av träytor och från förberedelse av sådan beläggning 
(tabell 2), och  

23. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 33), flyktiga utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar (tabell 34) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 35) till luft vid 
beläggning av träytor.  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Industriutsläpps-
förordningen (SFS 2013:250) 

Forts 
2022:947 

2022-07-19 nya 2 kap. 70, 71, 72 §§, rubr. 
närmast före 2 kap. 70 § 

72 § För behandling av trä och träprodukter med kemikalier anger de slutsatser som avses i 70 § 
utsläppsvärden i fråga om  

1. utsläpp till luft av totalt flyktigt organiskt kol och polycykliska aromatiska kolväten i avgaser från 
behandling av trä och träprodukter med kreosot eller lösningsmedelsbaserade 
impregneringskemikalier (tabell 36), och  

2. utsläpp till luft av kväveoxider i avgaser från den termiska reningen av rågas från behandling av trä 
och träprodukter med kreosot eller lösningsmedelsbaserade impregneringskemikalier (tabell 37). 

Lag om allmänna 
vattentjänster (SFS 2006:412) 

2022:1249 2023-01-01 ändr. 6 §; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, 
rubr. närmast före 6 a § 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen  

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 
ordnas, och  

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 
genom en allmän va- anläggning.  

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose 
behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa och miljön 

Vattentjänstplan 
6 a § Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun. Kommunfullmäktige beslutar om antagande 
och ändring av en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen 
är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster 

6 b § En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna 
vattentjänster ska tillgodoses. En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va- anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på 
grund av skyfall. Planen är inte bindande. 

6 c § Utöver det förfarande som följer av bestämmelserna om strategiska miljöbedömningar av planer och 
program i 6 kap. miljöbalken ska kommunen innan den antar eller ändrar en vattentjänstplan  

1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan 
antas ha ett väsentligt intresse av planen, och  

2. ställa ut ett förslag till plan för granskning under minst fyra veckor. Kommunen ska informera om 
utställningen på sin anslagstavla före utställningstidens början.  

Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken 
tid och till vem synpunkter ska lämnas. Skyldigheten enligt första stycket 2 gäller inte förslag till ändring av 
en vattentjänstplan som endast berör ett fåtal fastighetsägare eller annars är av mindre betydelse.  

6 d § Kommunen ska ta hänsyn till de synpunkter som kommit in under samrådet och granskningen samt 
redovisa hur de har beaktats.  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 

Förordning om Fluorerade 
växthusgaser (SFS 2016:1128) 

2022:1197 2022-07-25 Ändr 3 § I denna förordning avses med ackrediterat certifieringsorgan en fysisk eller juridisk person som genom att 
uppfylla kraven i Internationella standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska 
kommissionens standard för bedömning av överensstämmelse med allmänna krav på organ som certifierar 
personer (SS-EN ISO/IEC 17024:2003) 
1) är ackrediterad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 

om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll, eller  

2) i ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet är 
ett certifieringsorgan som  
a) har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i Internationella 

standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens standard för 
bedömning av överensstämmelse med allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar 
organ för bedömning av överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller  

b) på annat sätt visar att motsvarande kvalitetskrav är uppfyllda i fråga om oberoende och teknisk 
och yrkesmässig kompetens, om de uppgifter som personen ska fullgöra avser sådant som krävs 
för att första gången släppa ut en produkt på marknaden.  

REACH (EU-nr 1907/2006) 2022/477  Ändring i bilagorna VA-X https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0477&from=EN 

 2022/586  Ändring i bilaga XIV https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0586&from=EN 

Kemiska produkter och 
biotekniska produkter (KIFS 
2017:7) 

2022:4 2022-06-01 Ändring bilaga 5  Användning som undantas från den begränsningen i 8- 9 §§ förordningen (2012:861) om farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning som gäller särskilt för medicintekniska produkter och övervaknings- och 
kontrollinstrument2  

42. Kvicksilver i elektriska roterande kontaktdon i system för intravaskulär ultraljudsavbildning som klarar 
högfrekventa driftslägen (> 50 MHz). Undantaget löper ut den 30 juni 2026.  

45. Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i jonselektiva elektroder som används i vårdanalys av joniska ämnen i 
mänskliga kroppsvätskor och/eller i dialysvätskor. Undantaget löper ut den 21 juli 2028.  

46. Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i plastkomponenter i detektorspolar för magnetisk resonanstomografi 
(MRI). Undantaget löper ut den 1 januari 2024.  

47. Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) i 
reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter, 
inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, och deras tillbehör, förutsatt att 
återanvändningen sker i kontrollerbara slutna kretslopp företag emellan, och att konsumenten får reda på 
att delar har återanvänts. Undantaget löper ut den 21 juli 2028. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0477&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0586&from=EN
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Bekämpningsmedel (SFS 
2014:425) 

2022:289 2022-10-01 ändr. 2 kap. 40 §, p 2 ikrafttr- och 
övergångsbest. till 2021:229 

40 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel  

1. i sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 
37 § 3,  

2. inom idrotts- och fritidsanläggningar,  
3. vid planerings- och anläggningsarbeten,  
4. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och  
5. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.  

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

2022:398 2022-05-26 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. medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro- diagnostik och om upphävande 
av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU,   

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,  

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. Förordning (2022:398). 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

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

2022:1279 2023-01-01 Ändr 11 a 1 a § Med elutrustning avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2022:1276) om 
producentansvar för elutrustning. Med batterier och bärbara batterier avses i denna förordning detsamma 
som i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. Med batterier av knappcellstyp avses i 
denna förordning små runda bärbara batterier med större diameter än höjd och som används i hörapparater, 
i klockor, i små bärbara apparater, som reservkraft eller för andra särskilda ändamål. 

CLP (1273/2008) 2022:398 Övergångs 
period 23 nov 
2023 

ATP 18 ATP 18 innebär bland annat att ytterligare 39 ämnen förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Flera av 
dessa ämnen får en bindande klassificering som cancerframkallande, skadlig för arvsmassan eller kan störa 
fortplantningsförmågan (CMR). Det gäller till exempel ämnet bisfenol S som klassificeras som 
reproduktionstoxisk i farokategori 1B och ämnet melamin får en bindande klassificering bland annat som 
cancerframkallande i kategori 2. 

Ändringen innebär dessutom att 17 ämnen som sedan tidigare finns upptagna på bilaga VI får en uppdaterad 
harmoniserad klassificering och märkning. Det gäller till exempel bisfenol A som nu fått en bindande 
klassificering och märkning som kategori Akut 1 och Kronisk 1 i faroklassen Farligt för vattenmiljön. 

En post (ämnet naftylen-1,5-diisocyanat) har strukits från bilagan i och med ändringen. 

Betydelsen av att ett ämne eller en blandning klassificeras som farligt: När ett ämne får en ny eller ändrad 
klassificering genom en ändringsförordning av bilaga VI är det viktigt att du på nytt utvärderar vad som gäller 
för dina produkter, både vad gäller krav i CLP-förordningen och följdlagstiftningen. Till exempel kan en 
klassificering som cancerframkallande, skadlig för arvsmassan eller kan störa fortplantningsförmågan (CMR-
klassificering i kategori 1A eller 1B) medföra att produkten inte får säljas till allmänheten enligt regler i Reach-
förordningen. 

Förordning om brandfarliga 
och explosiva varor (SFS 
2010:1075) 

2022:438 22-05-19 Ändr 13§ Undantag från tillståndsplikten 13 § En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av brandfarliga och explosiva varor som sker 
som ett led i tillsynen. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen behöver inte ha tillstånd till hantering av 
explosiva varor. Tullverket och Kustbevakningen behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av explosiva 
varor som sker i samband med beslag av sådana varor. Försvarsmakten, Försvarets materielverk, 
Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd endast för  

1. tillverkning av explosiva varor,  

2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är jämförbar med tillverkning,  

3. förvaring av explosiva varor på fasta platser, och  

4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning.  

En utländsk myndighet behöver inte ha tillstånd till hantering eller överföring av explosiva varor 1. vid 
samarbete enligt 4 eller 4 a kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, eller 2. när stöd 
lämnas enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts förordning om 
brandfarliga och explosiva 
varor (SFS 2010:1075) 

2022:1173 2022-07-25 ändr. 23 §; ny 24 c § 23 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är marknadskontrollmyndighet och utövar 
marknadskontroll 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 över att produkter överensstämmer med kraven i  

1. rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar beträffande aerosolbehållare när det gäller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll, 

2.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar, och  

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva 
varor för civilt bruk.  

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020 finns i lagen (2010:1011) om farligt gods och explosiva varor. 

Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (SFS 
2010:1011) 

2022:1123 2022-07-25 ändr. 22, 27 §§; nya 25 a, 25 b, 25 
c, 25 d, 25 e, 25 f §§, rubr. närmast 
före 25 a § 

22 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar tillsyn över 1. brandfarliga och explosiva varors 
egenskaper, utsläppande och tillhandahållande på marknaden, samt 2. utsläppande och tillhandahållande på 
marknaden av sådana produkter som används för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor och för 
vilka myndigheten har utfärdat föreskrifter. 

Marknadskontroll  
25 a § Bestämmelser om marknadskontroll finns i 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. Den myndighet som regeringen 
bestämmer är marknadskontrollmyndighet.  

25 b § Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten 
befogenhet  

1. att enligt artikel 14.4 a-14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter,  

2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,  
3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,  
4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,  
5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande 

överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,  
6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,  
7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och  
8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas 

eller att åtkomsten ska begränsas.  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (SFS 
2010:1011) 

Forts 
2022:1123 

2022-07-25 ändr. 22, 27 §§; nya 25 a, 25 b, 25 
c, 25 d, 25 e, 25 f §§, rubr. närmast 
före 25 a § 

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås.  

Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, 
så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.  

Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd. När ändrade förhållanden ger anledning 
till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte 
längre ska gälla.  

25 c § Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att förordning (EU) 
2019/1020 ska följas.   

25 d § Ett beslut om föreläggande enligt 25 b eller 25 c § får förenas med vite. 

25 e § Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 25 b eller 25 c §, bestämma att beslutet 
ska gälla omedelbart. 

25 f § Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för 
att marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 25 b §. 

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) 
behöver tillgripas, eller 2. det annars finns synnerliga skäl. 

Producentansvar 

Förordning om 
producentansvar för 
elutrustning (SFS 2014:1075) 

2022:130 2022-04-01 ny 65 a §, rubr. närmast före 65 a § 65 a § Uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket enligt denna förordning får användas av Naturvårdsverket 
för att framställa statistik. 

 2022:401 2022-05-26 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,  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts förordning om 
producentansvar för 
elutrustning (SFS 2014:1075) 

2022:401 2022-05-26 Ändr 21 a§ 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,  

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 för in vitro-diagnostik eller tillbehör till sådana produkter, 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. 
Förordning (2022:401). 

Förordning om farliga ämnen 
i elektrisk och elektronisk 
utrustning (SFS 2021:861) 
 

2022:400 2022-05-26 Ändr 4§ 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 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om 
medicintekniska produkter för in vitro- diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och 
kommissionens beslut 2010/227/EU,  

• 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. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts förordning om farliga 
ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning (SFS 
2021:861) 
 

2022:1181 2022-07-25 Ändr 17,34 §§ 17 § Om bedömningen av överensstämmelse enligt 13 § visar att utrustningen uppfyller kraven, ska 
tillverkaren förse den färdiga utrustningen med CE-märkning innan den släpps ut på marknaden. 
Bestämmelser om CE-märkning finns i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll samt i artikel 
30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering 
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 

34 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken, miljötillsynsförordningen (2011:13) och 
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. Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna 
förordning finns i 2 kap. 4, 21, 22 och 31-34 §§ miljötillsynsförordningen. 

Förordning om 
producentansvar för batterier 
(SFS 2008:834) 

2022:129 2022-04-01 ny 23 a §, rubr. närmast före 23 a § 23 a § Uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket enligt denna förordning får användas av Naturvårdsverket 
för att framställa statistik. 

 2022:1278 2023-01-01 Ändr 19, 21 §§ 19 § Ett insamlingssystem som avses i 16 § ska anses lämpligt om det  

1. är lättillgängligt och ger god service åt hushåll, kommuner och andra som kan antas vilja lämna 
batterier till systemet,  

2. underlättar för hushåll och andra att sortera ut batterier från annat avfall, 
3. finns insamlingsplatser med lämplig geografisk spridning med hänsyn till batteriernas förväntade 

användning, befolkningstäthet och andra omständigheter,  
4. är utformat så att de som hanterar batterierna i systemet inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker 

på grund av batterierna,  
5. tar emot batterier av det slag som systemet är utformat för oavsett batteriernas kemiska 

sammansättning eller ursprung,  
6. är tillgängligt för alla producenter på icke- diskriminerande villkor, och  
7. innebär att de producenter som är anslutna till systemet tillsammans tar ansvar för en lika stor andel 

av det uppkomna avfallet i Sverige som motsvarar de anslutna producenternas sammanlagda 
marknadsandel.  

För service åt kommuner enligt första stycket 1 ska insamlingssystemet innebära att batterier kan lämnas till 
insamlingssystemet, eller hämtas av någon som företräder insamlingssystemet, på någon av de platser som 
den berörda kommunen har anordnat för hantering av batterier. Kommunen och producenten får komma 
överens om avvikelser från detta krav.  

Ett insamlingssystem som uppfyller kraven i förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, 
förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar eller förordningen (2007:193) om producentansvar 
för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor ska anses lämpligt för batterier som ingår i de 
produkter som förordningarna omfattar. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Förordning om 
producentansvar för batterier 
(SFS 2008:834) 

Forts 
2022:1278 

2023-01-01 Ändr 19, 21 §§ 21 § En producent ska senast den 31 mars kalenderåret efter försäljningen redovisa till Naturvårdsverket  

1. de typer och mängder batterier som producenten har släppt ut på marknaden i Sverige,  
2. den mängd batterier som har samlats in i insamlingssystem enligt 16 § och återvunnits eller 

bortskaffats eller förts ut från Sverige för återvinning eller bortskaffande,  
3. i vilken grad hanteringen av batterier når målen för särskilt omhändertagande och återvinning i 8 §, 

och  
4. hur producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning.  

Första stycket 4 gäller inte hur insamlingen lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§. I fråga om uppgifter om 
återvinning eller bortskaffande som har skett utanför Europeiska unionen ska producenten kunna visa att 
batterierna har hanterats på ett sätt som motsvarar kraven i batteridirektivet. Rapporteringen enligt första 
stycket får samordnas med rapportering som sker enligt förordningen (2022:1276) om producentansvar för 
elutrustning och förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar. 

Förordning om 
producentansvar för 
förpackningar(SFS 
2022:1274) 

2022:1275 2029-01-01 Ändr 3 kap: , 6, 11 §§, 4 kap 3§, 11 
kap 3§ 

3 kap, 6 § 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 förordning 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. 

11 § Dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller saluföras endast om flaskan eller 
burken ingår i ett sådant retursystem som avses i 4 kap. 3 §. Drycken får dock överlåtas eller saluföras om 
Naturvårdsverket har beslutat om dispens enligt 4 kap. 4 § i fråga om plastflaskan eller metallburken. 

4 kap, 3 § För en producent som yrkesmässigt tappar dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt 
till Sverige för in dryck i sådan flaska eller burk ska den producentansvarsorganisation som avses i 1 § vara 
en producentansvarsorganisation som driver ett retursystem som flaskan eller burken ska ingå i. 

11 kap, 3 § 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. 

 2022:1424 Ikr 
övergångsbest 

ändr. 1 kap. 31 §, 3 kap 7 §, 9 kap. 
4 §, 11 kap. 5 §, p 18 

1 kap, 31 § Bestämmelser om material i kontakt med livsmedel finns i 1. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG, 2. kommissionens 
förordning (EG) nr 1895/2005 av den 18 november 2005 om begränsad användning av vissa epoxiderivat i 
material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, 3. kommissionens förordning (EG) nr 
2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts förordning om 
producentansvar för 
förpackningar(SFS 
2022:1274) 

Forts 
2022:1424 

Ikr 
övergångsbest 

ändr. 1 kap. 31 §, 3 kap 7 §, 9 kap. 
4 §, 11 kap. 5 §, p 18 

att komma i kontakt med livsmedel, 4. kommissionens förordning (EU) 2022/1616 av den 15 september 2022 
om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om 
upphävande av förordning (EG) nr 282/2008, 5. kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 av den 29 maj 
2009 om aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, 6. 
kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som 
är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, 7. kommissionens förordning (EU) 2018/213 av den 12 
februari 2018 om användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma i kontakt med livsmedel och 
om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel, och 8. livsmedelsförordningen (2006:813) och Livsmedelsverkets 
föreskrifter som är meddelade med stöd av den förordningen och förordningen (2008:245) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer. 

3 kap, 7§ 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 den överensstämmer med relevanta 
kriterier i den harmoniserade standarden SS-EN 17665:2022, utgåva 1. En dryckesbehållare ska också anses 
uppfylla kravet om producenten på något 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 förordning nr 609/2013.. 

9 kap, 4 § Naturvårdsverket beslutar om kommunernas ersättning. Ersättningen ska beslutas och betalas ut 
kvartalsvis. Naturvårdsverket får endast besluta om ersättning om en kommun lämnat in uppgifter enligt 2 § 
och 6 kap. 13 §. 

11 kap, 5 § En producentansvarsorganisation för förpackningar ska senast den 31 mars varje år till 
Naturvårdsverket lämna 1. uppgifter om vilka producenter som har anlitat organisationen med uppgift om 
varje producents person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns, producentens 
skatteregistreringsnummer, 2. uppgifter i fråga om det förpackningsavfall som hanteras av 
producentansvarsorganisationen, specificerat i förpackningsmaterial, om den mängd avfall som under det 
närmast föregående kalenderåret har a) samlats in och behandlats i Sverige, b) samlats in utanför Sverige 
och behandlats i Sverige, c) samlats in i varje kommun, d) samlats in i Sverige och transporterats till ett annat 
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för behandling, och e) samlas in i Sverige och 
exporterats till ett land utanför EES för behandling, och 3. uppgifter, i enlighet med föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 14 §, som Naturvårdsverket behöver a) för att rapportera till Europeiska 
kommissionen enligt 11 §, och b) för det digitala system för uppgifter om förpackningar och 
förpackningsavfall som avses i 13 §. Uppgifter om mängder enligt första stycket ska anges i vikt. Uppgifter 
enligt första stycket 2 a, b, d och e ska specificeras i fråga om hur mycket som har materialåtervunnits, 
återvunnits genom energiutvinning, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Förordning om 
engångsprodukter 

2022:1426 2023-01-01 Ändr 2, 30 §§ 2 § Ytterligare bestämmelser om engångsprodukter finns i - förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa 
fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, - förordningen (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar, - förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och 
filter, - förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger, - förordningen (2021:1000) om 
producentansvar för våtservetter, och - förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. 

30 § Naturvårdsverket ska med utgångspunkt i de uppgifter som lämnas enligt 11 kap. 2 § förordningen 
(2022:1274) om producentansvar för förpackningar bevaka att förbrukningen av 1. plastbärkassar minskar 
och att förbrukningen av tunna plastbärkassar inte överskrider 90 kassar per person och år från den 31 
december 2019 och 40 kassar per person och år från den 31 december 2025, och 2. muggar och matlådor 
som är engångsplastprodukter har minskat med 50 procent under kalenderåret 2026 jämfört med 
förbrukningen under kalenderåret 2022. Beräkningen av förbrukningen av tunna plastbärkassar ska inte 
omfatta 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. Om Naturvårdsverket bedömer att förbrukningen 
av plastbärkassar och muggar och matlådor som är engångsplastprodukter inte minskar eller att 
förbrukningen av tunna plastbärkassar kommer att överskrida de nivåer som anges i första stycket, ska 

Naturvårdsverket lämna förslag till regeringen på ändamålsenliga åtgärder. 

Förordning om 
nedskräpningsavgifter (SFS 
2021:1002 

2022:1425  Ändr 3,5 7,15  Ytterligare bestämmelser om engångsprodukter finns i - förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar, - förordningen (2021:996) om engångsprodukter, - förordningen (2021:998) om 
producentansvar för vissa tobaksvaror och filter, - förordningen (2021:999) om producentansvar för 
ballonger, och - förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter. 

5 § I denna förordning avses med plast, släppa ut på den svenska marknaden, engångsprodukt, 
engångsplastprodukt, mugg, dryckesbehållare, matlåda och tunn plastbärkasse: detsamma som i 
förordningen (2021:996) om engångsprodukter, plastflaska, flexibelt omslag och producent av 
förpackningar: detsamma som i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, 
tobaksvaror, filter, fimpar och producent av filter eller tobaksvaror med filter: detsamma som i förordningen 
(2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter, ballong och producent av ballonger: 
detsamma som i förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger, och våtservetter och producent 
av våtservetter: detsamma som i förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter. 

7 § Bestämmelser om att en producent som inte är etablerad i Sverige får utse ett ombud som ska fullgöra 
de skyldigheter som en producent har enligt denna förordning finns i - 17 § förordningen (2021:998) om 
producentansvar för vissa tobaksvaror och filter, - 15 § förordningen (2021:999) om producentansvar för 
ballonger, - 15 § förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter, och - 4 kap. 7 § 
förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts förordning om 
nedskräpningsavgifter (SFS 
2021:1002) 

Forts 
2022:1425 

 Ändr 3,5 7,15  15 § Hur mycket varje producent ska betala i produktavgift ska beräknas på grundval av de uppgifter som har 
lämnats om hur många produkter som en producent under det närmast föregående kalenderåret har släppt 
ut på den svenska marknaden 1. enligt 11 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar, 2. enligt 36 § förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter, 3. 
enligt 18 § förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger, och 4. enligt 19 § förordningen 
(2021:1000) om producentansvar för våtservetter. 

Förordning om 
producentansvar för 
fiskeredskap (SFS 2021:1001) 

2022:1277 2021-01-01 Ändr 6, 9 §§ 6 § I förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier och förordningen (2022:1276) om 
producentansvar för elutrustning finns andra bestämmelser om producentansvar. 

9 § Denna förordning ska inte tillämpas på fiskeredskap som omfattas av förordningen (2022:1276) om 
producentansvar för elutrustning, om elutrustningen inte kan avlägsnas från fiskeredskapet på ett enkelt 
sätt. 

Avfallshantering 

Avfallsförordningen (SFS 
2020:614) 

2022:261 22-06-07 upph. 10 kap. 4, 5 §§; nuvarande 10 
kap. 1, 2, 3 §§ betecknas 10 kap. 2, 
3, 4 §§; ändr. rubr. 10 kap.; nya 11 
kap., 10 kap. 1 § 

1 § Tillsynsmyndigheten ska för verksamheter som yrkesmässigt samlar in eller transporterar avfall särskilt 
kontrollera  

1. varifrån avfallet kommer,  
2. avfallets typ och mängd,  
3. var avfallet ska lämnas efter insamlingen eller transporten, och 
1. att hanteringen av avfall uppfyller kraven i 15 kap. 11 § miljöbalken.  

 2022:1307 2022-08-01 upph. 3 kap. 4, 4 a §§; ändr. 1 kap. 
1, 8, 9, 13, 19 §§, 3 kap. 5, 13, 16, 
18 §§, 5 kap. 12, 18 §§, 7 kap. 1, 2, 
4, 5, 6, 8 §§, 8 kap. 7, 9 §§, 9 kap. 2, 
3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 13 
§; nya 3 kap. 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 
e, 4 f, 4 g, 11 a, 14 a, 15 a §§, 4 kap. 
14 a §, rubr. närmast före 3 kap. 11 
a §, 4 kap. 14 a § 

1 kap Ordförklaringar och tillämpningsområde 
8 § I denna förordning avses med - handlare: den som yrkesmässigt köper och säljer avfall, - mäklare: den 
som yrkesmässigt förmedlar avfall för behandling, - serveringsställe: en inrättning där det bedrivs 
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring 
på stället, och - hushåll: en bostad som en eller flera personer använder permanent eller som fritidsboende. 

9 § Med förpackning och förpackningsavfall avses i denna förordning detsamma som i förordningen 
(2022:1274) om producentansvar för förpackningar. 

13 § Med elavfall och konsumentelavfall avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2022:1276) 
om producentansvar för elutrustning. 

19 § Bestämmelser om fartygsåtervinning finns i förordning (EU) nr 1257/2013 och i förordningen 
(2022:1300) om fartygsåtervinning. 
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3 kap Utsortering och insamling av avfall 
4 § / Den som har förpackningsavfall ska sortera ut följande material från annat avfall:  

1. papper och kartong,  
2. plast,  
3. metall,  
4. färgat glas,  
5. ofärgat glas,  
6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen 

(2022:1274) om producentansvar för förpackningar, 
7. trä, och  
8. material som inte avses i 1-7 (övrigt förpackningsmaterial).  

Förpackningsavfall som innehåller rester av farligt avfall ska i stället sorteras ut och hanteras som farligt avfall 
enligt 11 a §. 

Om det finns ett beslut om dispens från separat insamling enligt 14 a § som omfattar materialen ska 
utsortering i stället göras på ett sätt som möjliggör en insamling enligt beslutet. 

4 a § Den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet. 
Första stycket gäller inte den som har en förpackning som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall, om 
förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.  

4 b § Den som har förpackningsavfall i ett hushåll, ska lämna det utsorterade förpackningsavfallet till  

1. ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, 
om avfallet utgörs av plastflaskor eller metallburkar som retursystemet är avsett för, eller  

2. ett insamlingssystem som kommunen tillhandahåller enligt 6 kap. förordningen om 
producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av andra förpackningar än sådana som avses 
i 1. 

4 c § Den som har förpackningsavfall som har producerats i samband med en verksamhet ska lämna 
förpackningsavfallet till  

1. de kostnadsfria mottagningsplatser som tillhandahålls av en producentansvarsorganisation enligt 
7 kap. 1 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,  

2. ett anmält marknadsdrivet system för återanvändning eller materialåtervinning enligt 7 kap. 12 
eller 14 § förordningen om producentansvar för förpackningar,  

3. ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen om producentansvar för förpackningar, om avfallet 
utgörs av plastflaskor eller metallburkar som retursystemet är avsett för, eller  

4. kommunens insamlingssystem enligt 6 kap. förordningen om producentansvar för förpackningar, 
om verksamheten har en avfalls-hantering som är samlokaliserad med hushållens och 
verksamheten har valt kommunal insamling enligt 7 kap. 10 § samma förordning.  
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4 d § Den som driver ett serveringsställe där det säljs mat eller dryck i förpackningar ska 1. ge den som har 
förpackningsavfall som producerats på serveringsstället möjlighet att sortera ut sådant avfall i de material 
som avses i 4 §, och 2. därefter hantera avfallet enligt 4 c §.  

4 e § Den som arrangerar en offentlig tillställning utomhus som innebär att besökare producerar 
förpackningsavfall på tillställningen ska 1. ge besökarna möjlighet att sortera ut sådant avfall i de material 
som avses i 4 §, och 2. därefter hantera det insamlade avfallet enligt 4 c §.  

4 f § Den som producerar förpackningsavfall på de populära platser som avses i 6 kap. 8 § förordningen 
(2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska sortera ut avfallet och får, i stället för att lämna 
avfallet i en insamling som avses i 4 b §, lämna det till ett system för insamling som avses i 6 kap. 8 § 
förordningen om producentansvar för förpackningar eller i ett sådant insamlingskärl som avses i 6 kap. 9 § 
samma förordning, om avfallet utgörs av förpackningar som insamlingssystemet eller kärlet är avsett för.  

4 g § I 6 kap. 2 § och 7 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar finns 
bestämmelser om att kommunen och ansvarig producentansvarsorganisation ska samla in 
förpackningsavfallet separat. Förordning (2022:1307). 

5 § Den som har avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska sortera ut 
det och hantera det skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar återvinning eller annan hantering som 
är godtagbar från miljösynpunkt. Därefter ska avfallsinnehavaren  

1. lämna det till en producent, en kommun eller till en sådan producentansvarsorganisation som avses i 
förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, om producenten, kommunen eller 
producentansvarsorganisationen har en skyldighet att ta emot avfallet, eller  

2. om avfallet är annat elavfall än konsumentelavfall, se till att det blir behandlat på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt.  

Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en produkt ska batteriet avlägsnas innan produkten lämnas 
enligt första stycket 1, om det kan avlägsnas på ett enkelt sätt. Andra bestämmelser om skyldighet för 
producenter att ta hand om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen 
om producentansvar för elutrustning och förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. 

Farligt avfall  
11 a § Farligt avfall ska sorteras ut, samlas in och även i övrigt hanteras skilt från annat avfall. En förpackning 
som innehåller farligt avfall ska hanteras på samma sätt, om förpackningen underlättar den praktiska 
hanteringen av avfallet. 

13 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från  
1. kraven i 1 § på separat insamling,  
2. kraven i 4 § på utsortering,  
3. kraven i 4 a § på att skilja förpackningarna från sitt innehåll,  
4. kraven i 4 g § på separat insamling,  
5. kraven i 10 § på utsortering, och  
6. kraven i 12 § första stycket på utsortering och skild förvaring.  
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Sådana föreskrifter får endast avse avfall där hanteringen inte är genomförbar eller inte ger fördelar som 
överväger nackdelarna enligt 16 §. 

14 a § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge en kommun eller en ansvarig producentansvars-
organisation dispens från det krav på separat insamling som avses i 4 g §. Dispens får ges om separat 
insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. 

15 a § Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet ge den som producerar avfall i en yrkesmässig verksamhet 
dispens från kravet i 4 a §. Dispens får ges om det inte är genomförbart eller inte ger fördelar som överväger 
nackdelarna enligt 16 § att skilja förpackningar från innehållet. 

16 § Att samla in avfall separat eller skilja förpackningarna från sitt innehåll ska inte anses genomförbart eller 
inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om  

1. det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,  
2. det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering,  
3. det inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda 

miljöpåverkan, eller  
4. det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader. 

18 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att tillsynsmyndigheten är skyldig att lämna uppgifter om 
beslut om dispens enligt 15 eller 15 a §. 

4 kap Övrig hantering av avfall 
Lagring som en del av att samla in avfall  
14 a § Den som ansvarar för avfall som lagras som en del av att samla in det ska se till att avfallet blir 
behandlat, om det inte är motiverat att fortsätta lagra avfallet. 

5 kap Tillstånd och anmälan 
12 § Anmälningsplikt enligt 10 eller 11 § gäller inte verksamheter som omfattas av  

1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,  
2. ett tillstånd enligt 1 § eller en anmälan enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 8 § denna förordning, 
3. ett godkännande enligt 5 kap. 20 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för 

förpackningar eller en anmälan enligt 7 kap. 12 eller 14 § samma förordning, 
4. ett godkännande enligt 56 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, eller  
5. en anmälan enligt 38 § förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. 

18 § Den som i yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall får lämna avfallet till någon annan 
endast om den som tar emot avfallet har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för 
hanteringen. Den som lämnar avfallet ska, på ett sätt som skäligen kan begäras, ha kontrollerat att kravet är 
uppfyllt.  

Kravet på kontroll gäller inte den som på uppdrag av någon annan lämnar avfallet till en mottagare som har 
anvisats av uppdragsgivaren. Då ska i stället uppdragsgivaren anses lämna avfallet till mottagaren. En kontroll 
behöver inte heller göras för avfall som lämnas till kommunen eller den som kommunen har anlitat. 
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7 kap Uppgifter om avfallshantering 
1 § Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det avfall som samlats 
in av kommunen under föregående kalenderår eller rapporterats enligt 2 §. Informationen ska innehålla 
uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram.  

Första stycket gäller inte uppgifter  
1. om sådant avfall som kommunen har lämnat till en producentansvarsorganisation som är godkänd 

enligt 56 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, eller  
2. som kommunen har lämnat till Naturvårdsverket enligt förordningen (2022:1274) om 

producentansvar för förpackningar.  

2 § Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den 28 februari varje år lämna information 
till kommunen om det avfall som insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalenderår. 
Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram. Första 
stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas av  

1. förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, eller  
2.  förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2022:1307).  

Uppgifter om transport från Sverige för behandling 
4 § Den som från Sverige låter transportera kommunalt avfall eller icke-farligt bygg- och rivningsavfall som 
består av annat än naturligt förekommande material som omfattas av avfallstyp 17 05 04 i bilaga3, ska senast 
den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna uppgifter om  

1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),  

2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till ett land utanför EES, och  
3. hur det avfall som avses i 1 och 2 har behandlats.  

Uppgifterna om 1 och 2 ska avse föregående kalenderår. Första stycket gäller inte avfall som omfattas av 
förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar eller förordningen (2022:1276) om 
producentansvar för elutrustning. 

Uppgifter om elavfall 

5 § Den som yrkesmässigt behandlar konsumentelavfall ska, utöver det som anges i 6 kap. 5 §, anteckna 
uppgifter om  

1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),  

2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till ett land utanför EES, och  
3. hur det avfall som avses i 1 och 2 har behandlats.  

Uppgifterna ska vara specificerade i de kategorier elutrustning som anges i 21 § förordningen (2022:1276) 
om producentansvar för elutrustning. Anteckningarna ska sparas i minst tre år. 
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6 § Den som behandlar annat elavfall än konsumentelavfall ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter 
till Naturvårdsverket om  

1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),  

2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till ett land utanför EES, och  
3. uppgifterna som antecknats enligt 6 kap. 5 §.  

Av uppgifterna ska vikten i kilogram framgå på det avfall som kan hänföras till var och en av de kategorier 
elutrustning som anges i 21 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning.  

Uppgifter enligt första stycket ska inte avse avfall som  

1. tidigare har behandlats av någon annan, och  
2. Möjlighet att del av uppgifterhar mottagits från någon som är rapporteringsskyldig enligt 63 eller 

78 § i nämnda förordning. 

Möjlighet att ta del av uppgifter 
8 § Den som har antecknat uppgifter enligt 5 § ska ge den som är skyldig att rapportera enligt 63 § 
förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning möjlighet att ta del av uppgifterna, om den 
rapporteringsskyldiga begär det. Den som har antecknat uppgifter enligt 7 § ska ge en tidigare 
avfallsinnehavare och tillsynsmyndigheten möjlighet att ta del av uppgifterna, om den tidigare innehavaren 
eller myndigheten begär det. 

8 kap Införsel och utförsel av avfall 
7 § Om elutrustning som avses i förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning är avsedd 
att transporteras ut från Sverige och kan antas vara avfall med hänsyn till att den är begagnad, dess skick, 
hur väl den fungerar, hur den är lastad eller förpackad eller andra omständigheter, ska utrustningen anses 
vara avfall. Detta gäller dock inte om den som innehar utrustningen visar  

1. dokument som styrker att äganderätten till utrustningen har övergått eller kommer att övergå till 
den som utrustningen ska transporteras till och där det anges att utrustningen är fullt fungerande 
och är avsedd för återanvändning,  

2. dokument som styrker att utrustningens funktion har testats och att förekomsten av farliga ämnen 
i utrustningen har kontrollerats och utvärderats och där resultaten av testerna, kontrollen och 
utvärderingen framgår,  

3. att de dokument som avses i 2 på ett säkert sätt är fästa på utrustningen eller på den förpackning 
som utrustningen finns i,  

4. att utrustningen har ett ändamålsenligt skydd mot skador under transport, lastning och lossning 
och i övrigt är ändamålsenligt lastad,  

5. dokument som styrker att den som transporten utförs för har intygat att utrustningen inte är avfall 
och har tagit på sig ansvaret för att transporten är förenlig med gällande regelverk, och  

6. alla nödvändiga transportdokument i övrigt. 
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9 § Dokumentationen av de tester och kontroller som avses i 7 § 2 ska innehålla uppgift om  
1. vilken typ av elutrustning som dokumentationen avser,  
2. den kategori enligt 21 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning som 

utrustningen ingår i,  
3. utrustningens identifieringsnummer, om det finns,  
4. utrustningens tillverkningsår, om det är känt,  
5. vilka typer av tester och kontroller som har utförts,  
6. datum när testerna och kontrollerna utfördes,  
7. namnet på den som har utfört testerna och kontrollerna, och  
8. adressen till den som har utfört testerna och kontrollerna. 

Kap 9 Kommunala föreskrifter, avfallsplaner och avfallsförebyggande program 
2 § Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om hanteringen av det avfall som kommunen ansvarar 
för enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken.  

3 § 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. Föreskrifter enligt 1 § 1 får inte heller hindra en fastighetsägare från att bekosta 
ett dyrare system för insamling av förpackningsavfall än det som kommunen tillhandahåller, om 
insamlingssystemet  

1. uppfyller kraven på fastighetsnära insamling i 6 kap. 3 eller 4 § förordningen (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar,  

2. leder till ett återvinningsresultat som är likvärdigt med den kommunala avfallshanteringen, och  
3. inte försvårar kommunens separata insamling av förpackningsavfallet. 

4 § En kommunal avfallsplan ska innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningar och platser för insamling av 
förpackningsavfall. Planen ska även innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall 
produceras och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar. Planen ska dock inte omfatta 
sådana flaskor eller burkar som ingår i ett retursystem och omfattas av förordningen (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar. 

 2022:1308 2024-12-31 ändr. 5 kap. 12 §, 7 kap. 1, 2 §§ i 
2021:1008 

Kap 5 Tillstånd och anmälan 
12 § Anmälningsplikt enligt 10 eller 11 § gäller inte verksamheter som omfattas av  

1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken, 
2. ett tillstånd enligt 1 § eller en anmälan enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 8 § denna förordning,  
3. ett godkännande enligt 5 kap. 20 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för 

förpackningar eller en anmälan enligt 7 kap. 12 eller 14 § samma förordning,  
4. ett godkännande enligt 56 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, eller  
5. en anmälan enligt 38 § förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Avfallsförordningen 
(SFS 2020:614) 

Forts 
2022:1308 

2024-12-31 ändr. 5 kap. 12 §, 7 kap. 1, 2 §§ i 
2021:1008 

Kap 7 Uppgifter om avfallshanteringen 
1 § Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det avfall som samlats 
in av kommunen under föregående kalenderår eller rapporterats enligt 2 §. Informationen ska innehålla 
uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram.  

Första stycket gäller inte uppgifter  

1. om sådant avfall som kommunen har lämnat till en producentansvarsorganisation  
a. som är godkänd enligt 56 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för 

elutrustning, eller 
b. enligt förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap, eller  

2. som kommunen har lämnat till Naturvårdsverket enligt förordningen (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar.  

2 § Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den 28 februari varje år lämna information 
till kommunen om det avfall som insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalenderår. 
Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram. Första 
stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas av  

1. förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,  
2. förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, eller  

förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. Förordning (2022:1308). Uppgifter om 
transport av avfall från Sverige för behandling 

 2022:1871 2024-04-01 upph. 3 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 1, 3, 
4 §§, 3 kap. 1, 13, 16 §§, rubr. 
närmast före 3 kap. 1 §; nya 3 kap. 
1 a, 1 b, 1 c, 13 a, 13 b, 14, 15 b, 19 
a §§ 

1 kap, 4 § I denna förordning avses med  

• brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har 
startat,  

• farligt avfall: avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*),  

• icke-farligt avfall: avfall som inte är farligt avfall, 

• livsmedelsavfall: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 som har blivit 
avfall, och  

• - organiskt avfall: bioavfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt kol. . 



  
Datum: 

2023-01-02 

 

© Certway AB Förändringar jan 2023 Sida 46 av 70 

 

Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Avfallsförordningen 
(SFS 2020:614) 

Forts 
2022:1871 

2024-04-01 upph. 3 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 1, 3, 
4 §§, 3 kap. 1, 13, 16 §§, rubr. 
närmast före 3 kap. 1 §; nya 3 kap. 
1 a, 1 b, 1 c, 13 a, 13 b, 14, 15 b, 19 
a §§ 

3 kap, 1 § Den som har bioavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från 
varandra och från annat avfall:  

1. biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva 
främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen enligt förordningen (EU) nr 
1143/2014,  

2. annat biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall än sådant som avses i 1, och 3. biologiskt 
nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall. Första stycket  

3. 3 omfattar ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande bioavfall.  

Om det finns ett beslut om dispens från separat insamling enligt 13 b § av de avfallsslag som anges i första 
stycket eller föreskrifter om undantag från kraven på separat insamling som omfattar avfallsslagen ska 
utsortering i stället göras på ett sätt som möjliggör en insamling enligt beslutet eller föreskrifterna.  

1 a § Den som samlar in bioavfall som har sorterats ut enligt 1 § ska samla in de avfallsslagen separat.  

1 b § Kommunen ska samla in livsmedels- eller köksavfall som kommunen ansvarar för genom fastighetsnära 
insamling, från den fastighet där avfallet produceras eller från en plats i nära anslutning till fastigheten i de 
fall insamling från fastigheten inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, 
trafiksäkerhet eller andra omständigheter. Ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett, som inte samlas in med 
annat biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall, behöver inte samlas in fastighetsnära.  

1 c § Den som behandlar bioavfall ska vid val av behandlingsmetod prioritera 1. materialåtervinning, eller 2. 
annan behandling än materialåtervinning som sammantaget ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter. 
Bioavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen 
enligt förordning (EU) nr 1143/2014 ska dock förbrännas eller behandlas på annat sätt som förhindrar 
spridning av dessa arter. 

13 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven på  
1. utsortering i 1, 4 och 10 §§ och 12 § första stycket,  
2. att skilja förpackningarna från deras innehåll i 4 a §,  
3. separat insamling i 1 a och 4 g §§,  
4. fastighetsnära insamling i 1 b §, och  
5. skild förvaring i 12 § första stycket. S 

Sådana föreskrifter får endast avse avfall där hanteringen annars inte är genomförbar eller inte ger fördelar 
som överväger nackdelarna enligt 16 §. Förordning (2022:1871).  

13 a § Kommunen får meddela föreskrifter om  
1. att biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som avses i 1 § 2 får hanteras tillsammans 

med biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall, och  
2. undantag från kraven på val av behandlingsmetod i 1 c § första stycket.  

Sådana föreskrifter får endast avse avfall där hanteringen annars inte är genomförbar eller inte ger fördelar 
som överväger nackdelarna enligt 16 §.  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Avfallsförordningen 
(SFS 2020:614) 

Forts 
2022:1871 

2024-04-01 upph. 3 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 1, 3, 
4 §§, 3 kap. 1, 13, 16 §§, rubr. 
närmast före 3 kap. 1 §; nya 3 kap. 
1 a, 1 b, 1 c, 13 a, 13 b, 14, 15 b, 19 
a §§ 

13 b § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på separat insamling i 1 a § för en 
begränsad tid om högst två år i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger 
fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. Beslutet om dispens ska innehålla villkor om 1. hur stor andel 
av hushållen respektive verksamheterna som omfattas av dispens, och 2. utbyggnaden av separat insamling. 

14 § En ansökan enligt 13 b § om dispens från kravet på separat insamling ska innehålla en redogörelse för 
hur stor andel av hushållen respektive verksamheterna i kommunen som har fastighetsnära insamling och 
en utbyggnadsplan som beskriver i vilken takt kommunen planerar att utöka den separata insamlingen under 
den period som ansökan omfattar. 

15 b § Tillsynsmyndigheten får i fråga om bioavfall ge dispens från kraven på utsortering i 1 §. Dispensen får 
ges i fråga om avfall där utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna 
enligt 16 §. 

19 a § Tillsynsmyndigheten får i fråga om utsorterat trädgårds- eller parkavfall ge dispens från förbudet mot 
förbränning av separat insamlat avfall i 19 § om förbränningen sker i samband med sådana offentliga 
tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617) och görs utan risk för olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. En dispens enligt första stycket ska avse en viss mängd avfall samt tid och plats. 

Farligt gods 

Lag om transport av farligt 
gods (SFS 2006:263) 

2022:1119 2022-07-25 nya 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 15 f 
§§, rubr. närmast före 15 a § 

15 a § Bestämmelser om marknadskontroll finns i 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. Den myndighet som regeringen 
bestämmer är marknadskontrollmyndighet. Lag (2022:1119).  

15 b § Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten 
befogenhet 

1. att enligt artikel 14.4 a-14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter,  

2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,  
3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel, 
4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,  
5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande 

överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,  
6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,  
7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och  
8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas 

eller att åtkomsten ska begränsas.  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Lag om transport av 
farligt gods (SFS 2006:263) 

Forts 
2022:1119 

2022-07-25 nya 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 15 f 
§§, rubr. närmast före 15 a § 

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. 
Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, 
så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat. Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i 
fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd. När 
ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan 
skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla.  

15 c § Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att förordning (EU) 
2019/1020 ska följas.  

15 d § Ett beslut om föreläggande enligt 15 b eller 15 c § får förenas med vite. Lag (2022:1119). 

15 e § Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 15 b eller 15 c §, bestämma att beslutet 
ska gälla omedelbart.  

15 f § Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för 
att marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 15 b §. Hjälp enligt första stycket får 
begäras endast om  

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en 
polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller  

1. det annars finns synnerliga skäl. 

Förordning om transport av 
farligt gods (SFS 2006:311) 

2022:435 2022-05-19 4§ 4 § Lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning tillämpas inte på transporter av varor 
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, när  

1. transporterna utförs av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk, eller  
2. stöd lämnas enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd och transporten utförs av 

en utländsk myndighet.  

 2022:1163 2022-07-25 Ändr 9§ ny 10a 9 § Behöriga organ för teknisk kontroll enligt bilagorna till ADR samt enligt RID, IMDG-koden och ICAO-TI är  
1. för fordon för transport på väg eller i terräng: de besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen 

(2002:574) som särskilt ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 
339/93 för att utföra sådan teknisk kontroll som avses i bilagorna till ADR,  

2. för sådan utrustning som omfattas av Europaparlaments och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 
2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 
84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG: de organ som av något land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) anmälts till Europeiska unionen (EU) för uppgifter i samband med 
bedömning av överensstämmelse och övriga kontroller under direktivet, och  

3. för övriga områden: ett organ som ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008.  

Bestämmelser om ackreditering enligt första stycket 1 och 3 som utförs av Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll (Swedac) finns i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Förordning om 
transport av farligt gods (SFS 
2006:311) 

Forts 
2022:1163 

2022-07-25 Ändr 9§ ny 10a 10 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är marknadskontrollmyndighet och utövar 
marknadskontroll 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 över att produkter överensstämmer med kraven i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande 
anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 
1999/36/EG.  

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020 finns i lagen (2006:263) om transport av farligt gods. 

Påföljder  

Förordning om 
miljösanktionsavgifter (SFS 
2012:259) 

2022:290 2022-06-01 Ny 8 kap 9a§ 9 a § För en överträdelse av 2 kap. 37 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda 
ett växtskyddsmedel i strid med ett användningsförbud ska en miljösanktionsavgift betalas  

1. med 20 000 kronor, om överträdelsen har skett i en yrkesmässig verksamhet, och  
2.  med 5 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.  

 2022:925 2022-07-19 upph. 7 kap. 13, 14 §§, 8 kap. 15 §, 
11 kap. 18 §; ändr. 8 kap. 14 §, 10 
kap. 1 §, 12 kap. 4 § 

8 kap Bekämpningsmedel 
14 § För en överträdelse av 1 kap. 4-6 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om 
bekämpningsmedel genom att inte lämna mängduppgifter till Kemikalieinspektionen ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 

10 Kap Brandfarliga vätskor och spilloljor 
1 § För en överträdelse av 3 kap. 1 § första stycket Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd 
mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor genom att inte skriftligen 
informera tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor. 

12 kap Föreskrifter om tillsyn, rapportering och egenkontroll 
4 § För en överträdelse av 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:6) om genomförande av mätningar 
och provtagningar i vissa verksamheter genom att utföra mätningar och provtagningar utan att någon 
dokumentation görs ska en miljösanktionsavgift betalas  

1. med 20 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251),  

2. med 10 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen,  
3. med 3 000 kronor, om "anmälningsplikt C" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen, 

och  

med 3 000 kronor, i andra fall än de som avses i 1-3, om verksamheten omfattas av ett tillstånd som har 
meddelats med stöd av 9 kap. 6 a eller 6 b § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Förordning om 
miljösanktionsavgifter (SFS 
2012:259) 

2022:1305 2022-08-08 
överg best 

upph. 11 kap. 12 §, rubr. närmast 
före 11 kap. 12 §; ändr. 11 kap. 14, 
14 a, 20 §§; nya 11 kap. 19 a, 20 a, 
20 b, 21 a, 34, 35, 36, 37, 38 §§, 
rubr. närmast före 34 § 

11 kap Avfall 
Förordning om producentansvar elprodukter 
14 § För en överträdelse av 77 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning genom att 
vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas 
med 10 000 kronor. 

14 a § För en överträdelse av 78 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning genom att 
vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas 
med 10 000 kronor. 

Förordning producentansvar förpackningar 
19 § För en överträdelse av 3 kap. 7 § förordningen (2022:1274) 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  

19 a § För en överträdelse av 3 kap. 9 eller 11 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar genom att yrkesmässigt överlåta eller saluföra dryck i plastflaska eller metallburk som inte 
ingår i ett retursystem och som inte är märkt med uppgift om att förpackningen ingår i ett sådant system ska 
en miljösanktionsavgift betalas  

1. med 1 000 kronor, om överträdelsen avser 100 flaskor eller burkar eller färre,  
2. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 flaskor eller burkar men högst 1 000 flaskor 

eller burkar,  
3. med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 flaskor eller burkar men högst 20 000 flaskor 

eller burkar, och  
4. med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 flaskor eller burkar.  

20 § För en överträdelse av 3 kap. 10 § förordningen (2022:1274) 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.  

20 a § För en överträdelse av 4 kap. 1 eller 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar genom att inte anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 30 000 kronor. Förordning (2022:1305).  

20 b För en överträdelse av 4 kap. 5 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar 
genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Första stycket gäller inte för en producent som ingår i ett 
retursystem.  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Förordning om 
miljösanktionsavgifter (SFS 
2012:259) 

Forts 
2022:1305 

2022-08-08 
överg best 

upph. 11 kap. 12 §, rubr. närmast 
före 11 kap. 12 §; ändr. 11 kap. 14, 
14 a, 20 §§; nya 11 kap. 19 a, 20 a, 
20 b, 21 a, 34, 35, 36, 37, 38 §§, 
rubr. närmast före 34 § 

21 § För en överträdelse av 11 kap. 1 eller 2 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor 

21 a § För en överträdelse av 11 kap. 5 eller 8 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.  

Fartygsåtervinningsförordningen  
34 § För en överträdelse av artikel 4 eller 12.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 
av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och 
direktiv 2009/16/EG genom att ombord på ett fartyg installera eller använda sådana farliga material som 
avses i bilaga I till förordningen, i strid med det som föreskrivs där, ska en miljösanktionsavgift betalas med 
300 000 kronor.  

35 § För en överträdelse av artikel 5 i förordning (EU) nr 1257/2013 genom att ombord på ett sådant nytt 
fartyg som avses i artikel 3.1.2 i samma förordning inte medföra en förteckning över de farliga material som 
anges i bilaga II till förordningen ska en miljösanktionsavgift betalas med 200 000 kronor.  

36 § För en överträdelse av artikel 6.1 b i förordning (EU) nr 1257/2013 genom att lämna ett fartyg för 
återvinning på en sådan fartygåtervinningsanläggning som avses i artikel 6.2 a i samma förordning, utan att 
ha gjort en skriftlig anmälan till Transportstyrelsen inom den tidsfrist som myndigheten har föreskrivit, ska 
en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.  

37 § För en överträdelse av artikel 6.2 c i förordning (EU) nr 1257/2013 genom att lämna ett fartyg för 
återvinning på en sådan fartygsåtervinningsanläggning som avses i artikel 6.2 a i samma förordning utan att 
fartyget har ett återvinningsintyg ska en miljösanktionsavgift betalas med 100 000 kronor.  

38 § För en överträdelse av artikel 7.1-7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013 genom att i egenskap av 
driftsansvarig börja återvinna ett fartyg utan att ha en godkänd återvinningsplan för fartyget ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 100 000 kronor.  

 2022:1309 - ändr. 11 kap. 19, 21 §§ i 2021:1009 - 

Nödlägen 

Förordning om skydd mot 
olyckor (SFS 2003:789) 

2022:530 2022-10-01 ändr. 4 kap. 33 §, 8 kap. 3, 4 §§ Kap 4 Statens skyldigheter 
3 § En länsstyrelse som är civilområdesansvarig enligt 7 a § förordningen (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion får ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst enligt 4 kap. 10 § lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor inom sitt civilområde. Om en räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst 
ska den övertagande länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.  
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Forts 
2022:530 

2022-10-01 ändr. 4 kap. 33 §, 8 kap. 3, 4 §§ Om flera civilområden berörs av en räddningsinsats, får berörda civilområdesansvariga länsstyrelser komma 
överens om vilken av länsstyrelserna som ska ta över ansvaret för räddningstjänsten i kommunerna. Om en 
räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst, ska de berörda civilområdesansvariga länsstyrelserna 
komma överens om vilken länsstyrelse som ska ansvara för att räddningsinsatserna samordnas. 

8 kap Räddningstjänst under höjd beredskap 
3 § En länsstyrelse har rätt att inom länet besluta om användning av personal inom en kommuns organisation 
för räddningstjänst för uppgifter som inte berör den kommunen enligt 8 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor för omfördelning mellan kommunerna i länet. En länsstyrelse som är civilområdesansvarig enligt 
7 a § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion har rätt att besluta om sådan omfördelning av 
personal som avses i första stycket om åtgärden gäller personal i olika län inom civilområdet.  

4 § Ersättningen till en kommun enligt 8 kap. 4 § andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
bestäms av den länsstyrelse som beslutat om åtgärden och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

Arbetsmiljö  

Arbetsmiljölagen (SFS 
1977:1160) 

2022:1109 2022-07-25 ändr. 1 kap. 2 §, 9 kap. 2, 5 §§; nya 
7 kap. 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§ 

2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. I fråga 
om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium. I 
fråga om fartyg och fartygsarbete ska vad som sägs i denna lag om Arbetsmiljöverket i stället gälla 
Transportstyrelsen. Vad som sägs om en arbetsgivare i denna lag ska såvitt avser fartyg också gälla en redare, 
även då fartygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med redare likställs i denna 
lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande inflytande över fartygets drift. Om skyldigheter i vissa 
avseenden för andra än arbetsgivare och arbetstagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap. I lagen finns också 

bestämmelser om marknadskontroll. 

Kap 7 Tillsyn 
5 § Bestämmelser om marknadskontroll finns i 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. Den myndighet som regeringen 
bestämmer är marknadskontrollmyndighet.  

16 § Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten befogenhet  
1. att enligt artikel 14.4 a-14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, 

specifikationer, data eller uppgifter,  
2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,  
3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,  
4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,  
5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande 

överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, 
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2022:1109 

2022-07-25 ändr. 1 kap. 2 §, 9 kap. 2, 5 §§; nya 
7 kap. 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§ 

6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,  
7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och  
8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas 

eller att åtkomsten ska begränsas. 

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. 
Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, 
så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat. Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i 
fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd. När 
ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan 
skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla 

17 § Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att förordning (EU) 
2019/1020 ska följas.  

18 § Ett beslut om föreläggande enligt 16 eller 17 § får förenas med vite.  

19 § Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för att 
marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 16 §. Hjälp enligt första stycket får begäras 
endast om 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en 
polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller 2. det annars finns 
synnerliga skäl. Lag (2022:1109). 

20 § Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden. I det 
allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Arbetstidslagen (SFS 
1982:673 

2022:450 2022-06-19 Ändr 3§ 3 § Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det göras 
undantag från lagen i dess helhet eller avvikelser från 5 och 6 §§, 7 § andra stycket, 8-10 b §§, 12-14 §§ samt 
15 § andra och tredje styckena. Vidare får raster bytas ut mot måltidsuppehåll genom sådana kollektivavtal. 
Avvikelser från 10 b § får dock inte innebära en längre beräkningsperiod än tolv månader. Avvikelser från 12 
§ får göras endast om avtalet respekterar det övergripande skydd för arbetstagare som avses i 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara 
arbetsvillkor i Europeiska unionen, i den ursprungliga lydelsen. 

Avvikelser från 8 och 8 a §§, 9 § andra stycket, 10 och 10 a §§ och 13 § andra stycket får göras även med stöd 
av ett kollektivavtal som har slutits av en lokal arbetstagarorganisation. Sådana avvikelser gäller dock under 
högst en månad, räknat från den dag då avtalet ingicks. En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal 
enligt första eller andra stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den 
avtalsslutande arbetstagarorganisationen men som sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet 
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2022:450 

2022-06-19 Ändr 3§ Undantag från lagen i dess helhet och avvikelser från 10 b §, 13 § första stycket, 13 a §, 14 § och 15 § andra 
och tredje styckena samt byten av raster mot måltidsuppehåll enligt denna paragraf får göras endast om 
detta inte innebär att mindre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG, i den ursprungliga lydelsen. Ett avtal är ogiltigt i den 
utsträckning det innebär att mindre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av 
direktivet. 

Diskrimineringslagen (SFS 
2008:567)  

2022:848 2022-06-30 Ändr 6 kap 8§ 6 kap Rättegången 
8 § Om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande ska följande bestämmelser i lagen 
(1982:80) om anställningsskydd tillämpas:  

• 34 § om en uppsägnings giltighet m.m.,  

• 35 § om ett avskedandes giltighet m.m.,  

• 37 § om avstängning när en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarats, och 

• 43 § första stycket andra meningen om skyndsam handläggning. 

Lag om anställningsskydd 
(SFS 1982:80) 

2022:488 2022-06-29 
överg best 

ändr. 1, 2, 3, 6 c, 6 d, 6 e §§; nya 6 
h, 6 i §§, rubr. närmast före 6 c, 6 i 
§§ 

1 § Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. 
arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, och 2. arbetstagare som är anställda i 
gymnasial lärlingsanställning. Bestämmelserna i 4-6 b, 6 f, 6 g, 7-20, 22-37, 39 och 40 §§ gäller inte för 1. 
arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller 
därmed jämförlig ställning, 2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, och 3. arbetstagare som är 
anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.  

2 § Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med stöd av en lag finns särskilda 
föreskrifter som avviker från denna lag, ska dessa föreskrifter gälla. Ett avtal är ogiltigt i den mån det 
upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag.  

Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5 och 5 a §§, 6 § andra och tredje styckena, 22, 25-27 
och 33 d §§. Om avtalet inte har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, krävs dock att 
det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en sådan 
organisation eller att ett sådant kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Under samma förutsättning är det också 
tillåtet att genom ett kollektivavtal bestämma den närmare beräkningen av förmåner som avses i 12 §.  

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det även 
göras avvikelser från 4 a, 11, 15, 21, 28, 32, 33 a, 33 b, 40 och 41 §§. Det är också tillåtet att genom ett sådant 
kollektivavtal göra avvikelser  
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2022-06-29 
överg best 

ändr. 1, 2, 3, 6 c, 6 d, 6 e §§; nya 6 
h, 6 i §§, rubr. närmast före 6 c, 6 i 
§§ 

1) från 6 b-6 e §§ under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre förmånliga regler ska tillämpas 
för arbetstagarna än som följer av  
a) rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning 

om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av 
företag eller verksamheter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2015/1794, eller  

b) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och 
förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, i den ursprungliga lydelsen,  

2. från 30 a §, när det gäller besked enligt 15 §,  
3. från 30, 30 a och 31 §§, när det gäller den lokala arbetstagarorganisationens rättigheter,  
4. från 4 § andra stycket, när det gäller hur ett anställningsavtal som gäller tills vidare kan upphöra vid den 

tidpunkt som anges i 32 a §, och  
5. från 6 § första stycket, 6 h och  
6. i §§ under förutsättning att avtalet respekterar det övergripande skydd för arbetstagare som avses i 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152, i den ursprungliga lydelsen.  

Avtal om avvikelser från 21 § får träffas även utanför kollektivavtalsförhållanden, om avtalet innebär att 
kollektivavtal som med stöd av fjärde stycket har träffats för verksamhetsområdet ska tillämpas. En 
arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller fjärde stycket får tillämpa avtalet även på 
arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men som sysselsätts 
i sådant arbete som avses med avtalet.  

3 § Vid tillämpning av 5 a, 6 h, 11, 15, 22, 25, 26 och 39 §§ gäller följande särskilda bestämmelser om 
beräkning av anställningstid: 

1. En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan får i den 
senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för 
övergången tillhör samma koncern.  

2. En arbetstagare som byter anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en 
verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § 
får tillgodoräkna sig tiden hos den förra arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den senare. 
Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs.  

3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1-2, får arbetstagaren räkna samman 
anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.  

Arbetstagare som har fått återanställning enligt 25 § ska anses ha uppnått den anställningstid som krävs för 
besked enligt 15 § och företrädesrätt enligt 25 §. 



  
Datum: 

2023-01-02 

 

© Certway AB Förändringar jan 2023 Sida 56 av 70 

 

Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Lag om 
anställningsskydd (SFS 
1982:80) 

Forts 
2022:488 

2022-06-29 
överg best 

ändr. 1, 2, 3, 6 c, 6 d, 6 e §§; nya 6 
h, 6 i §§, rubr. närmast före 6 c, 6 i 
§§ 

6 c § En arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig 
betydelse för anställningsförhållandet. Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter: 

1. arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats eller, 
om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika 
platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats,  

2. en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller 
tjänstetitel,  

3. om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning, samt  
b) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,  
c) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att 

anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,  
d) vid provanställning: prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen, 

4. begynnelselön och andra löneförmåner, som ska anges separat, och hur ofta och på vilket sätt lönen ska 
betalas ut,  

5. längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller, om detta inte går att fastställa på 
grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat 
sätt,  

6. vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete, i förekommande 
fall,  

7. minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning samt i 
förekommande fall  
a. att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar,  
b. regler för skiftbyte, 

8. i fråga om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag: uppgift om kundföretagens namn och 
adress,  

9. uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, i förekommande fall,  
10. längden på arbetstagarens betalda semester,  
11. de bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta 

anställningsförhållandet,  
12. att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls 

av arbetsgivaren, och  
13. tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.  

Information enligt första stycket och andra stycket 1-7 ska lämnas så snart som möjligt, dock senast den 
sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta.  
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§§ 

Information enligt andra stycket 8 ska lämnas så snart informationen är känd.  

Information enligt andra stycket 9-13 ska lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat 
arbeta.  

Vissa uppgifter får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller 
kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Det gäller uppgifterna i  

1. andra stycket 3 a,  
2. andra stycket 3 b i fråga om förutsättningar för anställningens upphörande,  
3. andra stycket 5 i fråga om uppgifter om längd på en normal arbetsdag eller arbetsvecka, och  
4. andra stycket 3 c, 4, 6, 7 b och 9-12. Lag (2022:448). 

6 d § Om en arbetstagare sänds utomlands för att arbeta längre än fyra på varandra följande veckor ska 
arbetsgivaren före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren enligt 6 c §, om det inte redan har 
skett. 

Arbetsgivaren ska före avresan även lämna skriftlig information som innehåller åtminstone följande 
uppgifter:  

1. vilket land eller vilka länder som arbetet ska utföras i och anställningstiden utomlands, 2 
2. .den valuta som lönen ska betalas i,  
3. de kontantersättningar och naturaförmåner som följer av arbetet, och  
4. om ersättning för hemresa betalas ut och, om så är fallet, villkoren för hemresa.  

Vid utstationering enligt 23 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska informationen 
dessutom innehålla följande uppgifter:  

1. den ersättning och andra villkor som blir tillämpliga enligt 23 § lagen om utstationering av arbetstagare,  
2. ytterligare ersättning som hör ihop med utstationeringen och regler om ersättning för utgifter för resa, 

kost och logi, i förekommande fall, och  
3. en länk till värdlandets officiella nationella webbplats i enlighet med artikel 5.2 i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om 
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av 
förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI- förordningen), i den ursprungliga lydelsen.  

De uppgifter som avses i andra stycket 2 och tredje stycket 1 får, om det är lämpligt, lämnas i form av 
hänvisningar till bestämmelser i lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.  

6 h § Om en arbetstagare med tidsbegränsad anställning begär en annan anställningsform eller en högre 
sysselsättningsgrad, eller om en arbetstagare som är anställd tills vidare begär en högre sysselsättningsgrad, 
ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt svar till arbetstagaren inom en månad efter begäran. I det skriftliga 
svaret ska skälen för arbetsgivarens ställningstagande anges.  
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6 e § Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av arbetsgivaren eller genom en 
överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som 
arbetsgivaren har informerat om, eller skulle ha informerat om, ska arbetsgivaren lämna skriftlig information 
om ändringen så snart som möjligt, dock senast den dag då ändringen ska börja tillämpas.  

6 h § En förutsättning för att arbetstagaren ska ha rätt till ett skriftligt svar är att han eller hon när begäran 
görs har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst sex månader och inte är provanställd. Om 
arbetstagaren gör en ny begäran inom tolv månader från den senaste begäran är arbetsgivaren inte skyldig 
att lämna ett skriftligt svar, under förutsättning att den senaste begäran gav rätt till ett skriftligt svar enligt 
andra stycket.  

6 i § En arbetsgivare får inte förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan 
arbetsgivare. Första stycket gäller dock inte om den andra anställningen  

1. är arbetshindrande,  
2. konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller  
3. på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. 

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren under anställningen har en 
anställning hos en annan arbetsgivare. 

 2022:835 2022-06-30 
överg best 

nuvarande 4 a § betecknas 4 b §; 
ändr. 2, 3, 4, 5, 5 a, 6 c, 7, 15, 22, 
25, 33, 33 d, 34, 35, 36, 43 §§; nya 
2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 4 a, 7 a, 7 b, 38 a 
§§ 

2 §  Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med stöd av en lag finns särskilda 
föreskrifter som avviker från denna lag, ska dessa föreskrifter gälla. 

2 a § Ett avtal är ogiltigt i den mån det 1. upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna 
lag, om inte något annat följer av 2 b §, eller 2. avviker från 7 § första eller andra stycket, om inte något annat 
följer av 2 c §.  

2 b § Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5 och 5 a §§, 6 § andra och tredje styckena, 7 a, 7 
b, 22, 25-27 och 33 d §§.  Om avtalet inte har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, 
krävs dock att det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en 
sådan organisation eller att ett sådant kollektivavtal tillfälligt inte gäller.  

Under samma förutsättning är det också tillåtet att genom ett kollektivavtal bestämma den närmare 
beräkningen av förmåner som avses i 12 §.  

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det även 
göras avvikelser från 4 b, 11, 15, 21, 28, 32, 33 a, 33 b, 40 och 41 §§.  
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Det är också tillåtet att genom ett sådant kollektivavtal göra avvikelser  
1. från 6 b-e §§, under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre förmånliga regler ska tillämpas för 

arbetstagarna än som följer av - rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, 
verksamheter eller delar av företag eller verksamheter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/1794, eller - Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 
2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, i den ursprungliga lydelsen,  

2. från 30 a §, när det gäller besked enligt 15 §,  
3. från 30, 30 a och 31 §§, när det gäller den lokala arbetstagar-organisationens rättigheter,  
4. från 4 § andra stycket när det gäller hur ett anställningsavtal som gäller tills vidare kan upphöra vid den 

tidpunkt som anges i 32 a §, och 
5. från 6 § första stycket, 6 h och 
6. i §§ under förutsättning att avtalet respekterar det övergripande skydd för arbetstagare som avses i 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152, i den ursprungliga lydelsen.  

Avtal om avvikelser från 21 § får träffas även utanför kollektivavtals-förhållanden, om avtalet innebär att 
kollektivavtal som med stöd av andra stycket har träffats för verksamhetsområdet ska tillämpas.  

2 c § Genom eller med stöd av ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 7 § första stycket när det gäller 
vad som ska anses utgöra sakliga skäl eller andra stycket om omplacering under förutsättning att avtalet på 
arbetstagarsidan har slutits av en sådan sammanslutning av centrala arbetstagarorganisationer som avses i 
6 § tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 

En överträdelse av en bestämmelse i ett kollektivavtal enligt första stycket som har trätt i lagens ställe ska 
anses utgöra en överträdelse av lagen.  

2 d § En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt 2 b § första eller andra stycket eller 2 c § 
första stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande 
arbetstagarorganisationen men som sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet.  

3 § Vid tillämpning av 5 a, 6 h, 7 a, 11, 15, 22, 25, 26 och 39 §§ gäller följande särskilda bestämmelser om 
beräkning av anställningstid:  

1. En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan får i den 
senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för 
övergången tillhör samma koncern.  

2. En arbetstagare som byter anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av 
en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 
6 b § får tillgodoräkna sig tiden hos den förra arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den 
senare. Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs.  

3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1-2, får arbetstagaren räkna samman 
anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.  
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Om en arbetstagare har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar enligt 5 § första stycket 1 hos samma 
arbetsgivare under en och samma kalendermånad, ska även tiden mellan anställningarna räknas som 
anställningstid i särskild visstidsanställning vid tillämpning av 5 a, 7 a, 15, 25 och 26 §§. Arbetstagare som har 
fått återanställning enligt 25 § ska anses ha uppnått den anställningstid som krävs för besked enligt 15 § och 
företrädesrätt enligt 25 §.. 

4 § Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som anges 
i 5 och 6 §§. Om ett sådant avtal träffas i annat fall, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols 
förklaring att avtalet ska gälla tills vidare. Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av 
arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid.  

En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när 
arbetet är slutfört, om inte något annat har avtalats eller följer av 5 a eller 6 §.  

I 4 b § finns en särskild regel om skyldighet att lämna anställningen i samband med att arbetstagaren får rätt 
till hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken.  

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har 
åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.  

I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta anställningen med omedelbar 
verkan. Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren och berörd 
arbetstagarorganisation samt tillämpa ett visst förfarande i samband med att ett anställningsavtal ingås eller 
upphör, följer av 6, 8-10, 15, 16, 19, 20, 28-32, 33, 33 a och 33 c §§. 

4 a § Anställningsavtal avser heltid, om inte något annat har avtalats. Om anställningsavtalet inte avser heltid, 
ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran skriftligen ange skälet till detta. Informationen ska lämnas inom 
tre veckor från det att begäran framställts.  

4 b § Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren 
enligt socialförsäkringsbalken får rätt till hel sjukersättning, ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren 
besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjuk- ersättning.  

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas 1. för särskild visstidsanställning, 2. för vikariat, eller 3. för 
säsongsarbete. En arbetsgivare får dock inte anställa en arbetstagare för vikariat i syfte att kringgå 
arbetstagarens rätt enligt 3 § andra stycket.  

5 a § En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd 
hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader  

1. under en femårsperiod, eller 
2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av 

särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.  
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En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens 
slutdag. Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos 
arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.  

6 c § En arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig 
betydelse för anställningsförhållandet. Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:  

1) arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats eller, 
om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika 
platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats,  

2) en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller 
tjänstetitel,  

3) om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning, samt  
a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,  
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att 

anställningen ska upphöra och om anställningen avser särskild visstidsanställning, vikariat eller 
säsongsarbete,  

c) vid provanställning: prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen,  
4) begynnelselön och andra löneförmåner, som ska anges separat, och hur ofta och på vilket sätt lönen ska 

betalas ut,  
5) längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller, om detta inte går att fastställa på 

grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat 
sätt,  

6) vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete, i förekommande 
fall,  

7) minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning samt i 
förekommande fall  
a) att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar,  
b) regler för skiftbyte,  

8) i fråga om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag: uppgift om kundföretagens namn och 
adress,  

9) uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, i förekommande fall,  
10) längden på arbetstagarens betalda semester,  
11) de bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta 

anställningsförhållandet,  
12) att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls 

av arbetsgivaren, och  
13) tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.  

Information enligt första stycket och andra stycket 1-7 ska lämnas så snart som möjligt, dock senast den 
sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta.  
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Information enligt andra stycket 3 b ska oavsett anställningstidens längd lämnas i samband med att 
anställningen ingås när anställningen avser särskild visstidsanställning. 

 Information enligt andra stycket 8 ska lämnas så snart informationen är känd. Information enligt andra 
stycket 9-13 ska lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta.  

Vissa uppgifter får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller 
kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Det gäller uppgifterna i  

1. andra stycket 3 a,  
2. andra stycket 3 b i fråga om förutsättningar för anställningens upp-hörande,  
3. andra stycket 5 i fråga om uppgifter om längd på en normal arbetsdag eller arbetsvecka, och  
4. andra stycket 3 c, 4, 6, 7 b och 9-12.  

7 § Uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl. Sakliga skäl kan vara arbetsbrist eller 
förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen.  

En uppsägning är inte grundad på sakliga skäl om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder 
arbetstagaren annat arbete hos sig. Om arbetsgivaren tidigare har berett arbetstagaren annat arbete hos sig 
på grund av förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, ska arbetsgivaren anses ha uppfyllt 
sin omplaceringsskyldighet, om det inte finns särskilda skäl. Vid en sådan övergång av ett företag, en 
verksamhet eller en del av en verksamhet som sägs i 6 b § ska övergången i sig inte utgöra sakliga skäl för att 
säga upp arbetstagaren. Detta förbud ska dock inte hindra uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska 
eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.  

Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas 
enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse 
lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för 
uppsägningen.  

Arbetsgivaren får dock grunda uppsägningen enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer 
än två månader, om tidsöverdraget berott på att arbetsgivaren på arbetstagarens begäran eller med 
arbetstagarens medgivande dröjt med underrättelsen eller uppsägningen eller om det finns synnerliga skäl 
för att åberopa omständigheterna.  

7 a § Vid en omorganisation som på en och samma driftsenhet innebär att en eller flera arbetstagare, vars 
arbetsuppgifter är lika, ska erbjudas omplacering enligt 7 § andra stycket till nytt arbete som bara innebär 
sänkt sysselsättningsgrad, ska arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler bland de arbetstagare som har 
högre sysselsättningsgrad än den lägsta som avses att erbjudas:  

1. Arbetstagare med kortare anställningstid ska erbjudas omplacering före arbetstagare med längre 
anställningstid.  

2. Erbjudande med lägre sysselsättningsgrad ska lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad.  
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7 b § En arbetstagare som accepterar ett erbjudande om omplacering enligt 7 § andra stycket till nytt arbete 
som bara innebär sänkt sysselsättningsgrad har rätt till en omställningstid. Under omställningstiden får 
arbetstagaren behålla sin sysselsättningsgrad och sina anställningsförmåner. Omställningstiden börjar löpa 
när arbetstagaren accepterar erbjudandet och är lika lång som den uppsägningstid som skulle ha gällt vid en 
uppsägning från arbetsgivarens sida, dock längst tre månader.  

15 § En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som inte kommer att få fortsatt 
anställning när anställningen upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före 
anställningstidens utgång.  

En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit 
anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller sammanlagt 
mer än nio månader i särskild visstidsanställning under de senaste tre åren.  

Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, ska beskedet i stället lämnas när 
anställningen börjar. Om en säsongsanställd arbetstagare, som när anställningen upphör har varit 
säsongsanställd hos arbetsgivaren mer än sex månader under de senaste två åren, inte kommer att få fortsatt 
säsongsanställning vid den nya säsongens början, ska arbetsgivaren ge arbetstagaren besked om detta minst 
en månad innan den nya säsongen börjar.  

22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler. Innan 
turordningen fastställs får en arbetsgivare, oavsett antalet turordningskretsar, undanta högst tre 
arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. 

Om ett sådant undantag har gjorts, får inga ytterligare undantag göras vid en uppsägning som sker inom tre 
månader efter att den första uppsägningen skett.  

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje enhet för sig. Enbart den 
omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör 
en egen driftsenhet.  

Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje 
avtalsområde.  

Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, ska det inom en arbetstagarorganisations 
avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organisationen begär 
det senast vid förhandlingar enligt 29 §. Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med 
utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren.  

Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid 
lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt 
arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har 
tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.   
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts Lag om 
anställningsskydd (SFS 
1982:80) 

Forts 
2022:835 

2022-06-30 
överg best 

nuvarande 4 a § betecknas 4 b §; 
ändr. 2, 3, 4, 5, 5 a, 6 c, 7, 15, 22, 
25, 33, 33 d, 34, 35, 36, 43 §§; nya 
2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 4 a, 7 a, 7 b, 38 a 
§§ 

25 § Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den 
verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för 
begränsad tid enligt 5 § och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förutsättning 
för företrädesrätt är dock att arbetstagaren dels har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen, dels 
har uppnått en tillräcklig anställningstid hos arbetsgivaren. Anställningstiden ska  

1. vara sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren,  
2. när det gäller företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning, vara sammanlagt mer än nio månader i 

sådan anställning under de senaste tre åren, eller  
3. när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsongsanställd arbetstagare, 

vara sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren.  

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades eller skulle ha 
lämnats enligt 15 § första stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen 
upphörde.  

Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten i stället från tidpunkten då besked lämnades eller skulle ha 
lämnats enligt 15 § andra stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens 
början. Har under de nu nämnda tidsperioderna företaget, verksamheten eller en del av verksamheten 
övergått till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av 6 b §, gäller företrädesrätten mot 
den nya arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller även i de fall att den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs.  

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns olika 
kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet och det avtalsområde där 
arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde. Om det i ett sådant fall finns flera 
driftsenheter på samma ort, ska inom en arbetstagarorganisations avtalsområde företrädesrätten gälla 
arbetsgivarens samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 32 §.  

38 a § Om en uppsägning enligt 7 § eller ett avskedande enligt 18 § ogiltigförklarats och ersättning för den 
kränkning som lagbrottet innebär ska bestämmas, ska särskilt syftet att motverka överträdelser av dessa 
bestämmelser beaktas. Även när talan förs om ogiltighet av ett avskedande ska syftet att motverka 
överträdelser av 18 § särskilt beaktas när ersättning för kränkning bestäms vid ett lagstridigt avskedande 
men där det funnits sakliga skäl för uppsägning. 

 2022:836 22-06-30 ändr. 33, 33 d §§ 33 § Vid uppsägning av en arbetstagare som har fyllt 69 år ska följande bestämmelser inte tillämpas: 1. 7 § 
om sakliga skäl för uppsägning, 2. 8 § andra stycket om innehållet i ett uppsägningsbesked, 3. 9 § om 
skyldighet för arbetsgivaren att uppge grunden för uppsägningen, och 4. 34 § om ogiltigförklaring av 
uppsägning.  

33 d § För en arbetstagare som har fyllt 68 år övergår inte en särskild visstidsanställning eller ett vikariat till 
en tillsvidareanställning enligt 5 a §.  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Kemiska arbetsmiljörisker 
(AFS 2011:19) 

2022:1 2023-08-24 Ändr 37e 37 e § Det krävs utbildning för dem som leder eller utför arbete som innebär exponering för  

1) farliga kemiska produkter som klassificeras som H317 eller H334 på grund av sitt innehåll av  
a) akrylater, 
b) epoxiplastkomponenter,  
c) formaldehydhartser, eller  
d) organiska syraanhydrider, 

2) farliga kemiska produkter som klassificeras som H317 eller H334 på grund av sitt innehåll av 
diisocyanater och inte omfattas av utbildningskraven i post 74 bilaga XVII Reach-förordningen,  

3) kemiska produkter som innehåller  
a) etyl-2-cyanoakrylat, eller 
b) metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.  

4) isocyanater som frisätts vid termisk nedbrytning, eller  
5) formaldehyd som frisätts under processer.  

Utbildningen, för dem som leder eller aktivt sysselsätts i arbete enligt första stycket, ska minst innehålla 
information om 1. de risker som arbetet innebär, och 2. vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att 
arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.  

Utbildningen för dem som leder eller aktivt sysselsätts i arbete enligt första stycket ska kunna styrkas genom 
ett högst fem år gammalt utbildningsintyg. Utbildningsintyget ska beskriva de moment som ingått i 
utbildningen.  

Den arbetsgivare som låter någon utan utbildningsintyg leda eller utföra arbete i strid med tredje stycket ska 
betala sanktionsavgift om 10 000 kr för varje sådan person, se 52 §. 

 2022:4 2024-04-05 Ändr 41§ Arbetsgivaren ska föra ett register över arbetstagare som utsatts för exponering som kan innebära 
risk för ohälsa i arbete med sådana kemiska produkter och för sådan verksamhet som avses i 38 
§. Registret ska innehålla uppgifter om  
1. arbetstagarens namn,  
2. arbetsuppgifter,  
3. vilken kemisk riskkälla som arbetstagaren utsatts för och  
4. uppmätt eller uppskattad grad av exponering.  
Arbetsgivaren ska spara de register som ska föras enligt första stycket, och som avser kemiska 
produkter som uppfyller kriterierna för att märkas med faroangivelse H360, i minst fem år efter 
att exponeringen har upphört. För andra kemiska produkter än de som avses i andra stycket, följer 
av 3 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) att arbetsgivaren ska spara register under minst 40 år 
efter att exponeringen har upphört.  
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Forts AFS 2011:9 Kemiska 
arbetsmiljörisker 

Forts 2022:4 2024-04-05 Ändr 41§ Syftet med registret är att bevara uppgifter om exponering för cancerframkallande, mutagena och 
reproduktionsstörande ämnen för att underlätta utredningar om sjukdomssamband. Sådana 
exponeringar kan exempelvis finnas när arbetet innehåller moment där tekniska åtgärder inte är 
tillräckliga för att undvika skadlig exponering. Registreringsskyldigheten gäller också när man har 
upptäckt förhöjd exponering genom övervakningen eller på annat sätt, t.ex. att ventilationen inte 
är tillfredsställande eller att arbetet inte bedrivs som planerat. För att avgöra vilken grad av 
exponering en arbetstagare utsatts för behövs uppgifter om på vilket sätt arbetstagaren 
exponerats, hur hög exponeringen varit och hur länge och ofta den skett. 

Hygieniska gränsvärden (AFS 
2018:1) 

2022:5 2024-04-05 
(vissa 
gränsvärden 
senare) 

Ändringar bilaga 1 Ändringar i gränsvärdet för akrylnitril, bensen, N,N-dumetylformamid, nickel, metall, nickelföreningar, 
nickelsubsulfid, trinickeldisulfid. . 

Medicinska kontroller i 
arbetslivet (AFS 2019:3 

2022:3 2024-04-05 Ändr §81 Läkare ska, enligt 2 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166), till Arbetsmiljöverket anmäla 
sjukdomar som kan ha samband med arbetet och är av intresse från arbetsmiljösynpunkt. Av 
intresse är sjukdomar, symptom eller besvär  
1. där sambandet med arbetet är nytt, oväntat eller sällsynt,  
2. som har drabbat många personeri en viss typ av arbete – fler än förväntat i denna typ av arbete 
eller på ett visst arbetsställe,  
3. som ökar i frekvens över tid,  
4. där sambandet kan misstänkas bero på exponering för carcinogena, mutagena eller 
reproduktionsstörande ämnen, och  
5. som är tecken på dåliga arbetsförhållanden eller bristande rutiner för arbetsanpassning och 
rehabilitering.  
Om en arbetstagare visar symptom som misstänks bero på exponering för carcinogena, mutagena 
eller reproduktionsstörande ämnen, får den läkare eller det organ som ansvarar för 
hälsoundersökningen av arbetstagaren, begära att andra arbetstagare, som har blivit utsatta för 
likartad exponering, får genomgå en hälsoundersökning. Om en arbetstagare har exponerats för 
carcinogena, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen, kan den läkare eller det organ som 
ansvarar för hälsoundersökningen av arbetstagaren, indikera att hälsoundersökningar av 
arbetstagaren ska fortsätta så länge som det anses nödvändigt, även efter det att exponeringen 
har upphört 
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Nya författningar 

Författning Träder i kraft Kortfattad beskrivning 

SFS 2022:1276 Förordning om producentansvar 
för elutrustning 

2023-01-01 Justering så att förordningen både gäller konsumentel samt annan elutrustning: 
Följande gäller för producenterna:  
- utforma utrustningen så att återanvändning och materialåtervinning främjas.  
- anmäla sig som producent av elutrustning till Naturvårdsverket innan varan släpps på den svenska marknaden samt meddela när 
förändringar sker  
- utse ett producentombud i det land inom ESS som vi säljer elutrustning till.  Ombudet ska rapporteras till Naturvårdsverket. Vi ska även 
rapportera ev förändringar.  
- märka elutrustningen enligt förordningen.  
- anlita en godkänd producentansvarsorganisation för hanteringen av avfallet.  
- bidra till att återvinningsmålen uppnås.  
- senast den 31 mars varje år rapportera mängden konsumentel som satts på den svenska marknaden till Naturvårdsverket.  
- se till att det finns information tillgängligt om vilka komponenter och vilka material som ingår i  
utrustningen och var i utrustningen som det kan finnas farliga ämnen och blandningar. Informationen ska vara  tillgänglig för att avfallet 
ska kunna behandlas på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. Den ska också göras tillgänglig gratis för den som behandlar elavfall 
senast ett år efter det att utrustningen släpptes ut på marknaden. Informationen ska göras tillgänglig i form av handböcker eller genom 
elektroniska medier. 
- ha rutiner för internkontroll för att säkerställa att de uppgifter som ska lämnas är korrekta. 
För producenter av konsumentelutrustning gäller följande:  
- vara ansluten till producentombudsorganisation.  
För producenter av icke konsumentutrustning:  
- när utrustningen blivit avfall:  
1. ta emot elavfallet från den som vill lämna ifrån sig det,  
2. ha beredskap för att ta emot elavfallet på platser med en geografisk spridning som är skälig med hänsyn till elutrustningens förväntade 
livslängd, användning och övriga omständigheter, och  
3. ha de ekonomiska och organisatoriska resurser som krävs för att ta emot avfallet. 
 Om inte annat har avtalats ska vi:  
1. ta emot avfallet utan att begära någon ersättning, och  
2. bära de kostnader som hanteringen av avfallet medför efter att avfallet har tagits emot. 

Förordning om producentansvar för förpackningar 
(2022:1274) 

2023-01-01 Följande gäller för producenterna av förpackningar/förpackade varor:  
- utforma förpackningen så att återanvändning och materialåtervinning främjas.  
- anmäla sig som producent av förpackningar till Naturvårdsverket samt meddela när förändringar sker  
- utse ett producentombud i det land inom ESS som vi säljer förpackningar/förpackade varor  till.  Ombudet ska rapporteras till 
Naturvårdsverket. Vi ska även rapportera ev förändringar.  
- märka förpackningen enligt förordningen.  
- anlita en godkänd producentansvarsorganisation för hanteringen av avfallet.  
- bidra till att återvinningsmålen uppnås.  
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Bilaga 1: Information om lagregistret 

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

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

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

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

Uppdateringen erhålls via ett mail från Certway AB. 

Beskrivning av registret 

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

Om du är certifierad enligt ISO 14001 eller FR2000 finns det ett krav på att du ska kontrollera 
lagefterlevnaden. Detta kan du lösa enkelt genom att fylla i kolumnen ”Uppfylls kravet”, med ja 
eller nej. Vid ja färjas rutan grön och vid nej röd. Kom ihåg att sätta in datum när granskningen av 
efterlevnaden gjordes samt en signatur på den som gjort detta i respektive rubrik för detta. Ange 
även hur kontrollen skett t ex via:  

• internrevision 

• dokumentgranskning 

• intervju 

• visuell kontroll 

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

 

 

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

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

• specifika kundkrav t ex allmänna leveransvillkor etc 

• personalkrav eller fackliga krav 

• ägarkrav 
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• krav från hyresvärd etc.  

Några av dessa kan vara inlagda, men det behöver kompletteras. 

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

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

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

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

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

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

Förordningar utfärdas av regeringen. (publiceras i SFS) 

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

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

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

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

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

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

Riksdagen:  www.riksdagen.se 

Arbetsmiljöverket:  www.av.se 

Kemikalieinspektionen; www.kemi.se 

Naturvårdsverket;  www.naturvardsverket.se 

Myndigheten för samhällsberedskap  

och beredskap:  www.msb.se 

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

Certway AB 

Gymnasievägen 22 

141 38 Huddinge 

marie@certway.se 

Tel; 08-449 87 49 

 


