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Ändringar januari 2017 
I detta dokument finner ni de förändringar som skett inom miljö- och arbetsmiljöområdet det 
senaste året.  

Vad förändringarna främst kan innebära för dig är följande:  

 du får förändrade kontrollintervall för kyl- och värmeanläggningar innehållande florerade 
växthusgaser. 

 skärpta krav om du tillverkar, importerar alternativt distribuerar tryckkärl eller utrustning 
för potentiellt explosiva atmosfärer. 

 riskbedömning vid arbete vid elektromagnetiska fält för att identifiera risker samt särskilt 
utsatta personer. 

I detta dokument finner du en; 

 övergripande information om författningsförändringar och kommande 
nyheterförändringar  

 fullständig beskrivning av ändringarna, så att du kan ta ställning om det är någon 
författning som saknas i ditt lagregister.  

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. 

Ny föreskrift: Elektromagnetiska fält 
Föreskrifterna ska skydda arbetstagare mot alla kända direkta och övergående hälso- och 
säkerhetsrisker när de exponeras för elektromagnetiska fält. Syftet med föreskrifterna är att de 
ska hjälpa arbetsgivare att förebygga risker som kan uppkomma när medicinska implantat 
påverkas av elektromagnetiska fält. Föreskrifterna omfattar inte risker som uppstår vid beröring 
av spänningssatta ledare, till exempel oisolerade kablar och ledningar. Undantag från 
föreskrifterna medges för Försvarsmakten samt vid användning av magnetresonanstomografi 
(MRT) inom hälso- och sjukvården. 

Risker med elektromagnetiska fält 

Var finns elektromagnetiska fält? De finns i stort sett på alla arbetsplatser eftersom elektricitet 
finns och används överallt, i en lampa på kontorsbordet till stora svetsutrustningar på en 
verkstad. 

När det finns en spänningsskillnad mellan två föremål uppstår ett elektriskt fält och när det flyter 
en ström i en ledare uppstår ett magnetiskt fält. Varje gång vi använder apparater eller 
utrustning som drivs med elektricitet så skapas det elektromagnetiska fält kring apparaten eller 
utrustningen. 

Detta innebär att så gott som alla arbetstagare utsätts för elektromagnetiska fält på sitt arbete. 
Dessa fält kan även påverka saker och föremål på arbetsplatser. Denna påverkan och de 
effekter som denna påverkan ger upphov till, på både arbetstagare och ämnen och föremål, kan 
innebära risker för hälsa och säkerhet. 

Riskbedömning 

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att föreskrifterna om elektromagnetiska fält följs. För att 
underlätta den praktiska tillämpningen av föreskrifterna har den Europeiska kommissionen 
publicerat tre vägledningar. 

 Vägledning för små och medelstora företag hjälper dig att göra en inledande bedömning 
av riskerna förenade med elektromagnetiska fält på din arbetsplats. Med hjälp av 
resultatet från bedömningen kan du avgöra om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd 
av dessa föreskrifter. 

https://www.av.se/globalassets/filer/halsa-och-sakerhet/elektromagnetiska-falt/vagledning-emf-sma-och-medelstora-foretag.pdf
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 Den praktiska vägledningen innehåller råd om hur man gör riskbedömningar och råd 
om vilka möjligheter som finns när arbetsgivarna vill vidta ytterligare skyddsåtgärder 
eller förebyggande åtgärder. 

 Vägledning volym 2 innehåller tolv fallstudier som visar hur arbetsgivarna kan utföra 
bedömningarna och illustrerar vissa av de förebyggande åtgärderna och 
skyddsåtgärderna. Fallstudierna avser generiska arbetsplatser, men sammanställdes 
med utgångspunkt i verkliga arbetssituationer. 

Källa: av.se 

Nya föreskrifter: Enkla tryckkärl, Utrustning för 
potentiellt explosiva atmosfärer och tryckbärande 
anordningar 
De nya föreskrifterna genomför Europaparlamentets och rådets direktiv, vilka anpassades till 
den nya lagstiftningsramen. Förordningen EG nr 765/2008 och beslutet nr 768/2008/EG. 

Syftet är att gynna ärliga ekonomiska aktörer på lika villkor och samtidigt skydda konsumenter 
och yrkesanvändare och främja konkurrensen på EU-marknaden. 

Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter 

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter 

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter 

Nya krav i de tre föreskrifterna ger Arbetsmiljöverket effektivare verktyg för att utföra 
marknadskontroll: 

 Nya definitioner 

 De nya ekonomiska aktörernas skyldigheter 

 Krav på spårbarhet 

 Bestämmelse om presumtion om överensstämmelse 

 Bestämmelse om EU-försäkran om överensstämmelse 

 Bestämmelse om CE-märkning och marknadskontroll 

 Förfarande för bedömning av överensstämmelse 

 Införande av nya sanktionsavgifter 

Skärpt krav på spårbarhet 

Det är skärpt krav på spårbarhet. Produkterna måste vara märkta med tillverkarens namn och 
adress och ett nummer, typnummer, partinummer, serienummer eller annat 
identifieringsnummer som gör det möjligt att både identifiera dem och koppla dem till den 
tekniska dokumentationen. När en produkt importeras måste dessutom importörens namn och 
adress anges på produkten. 

Alla ekonomiska aktörer måste kunna informera Arbetsmiljöverket om vem de har köpt en 
produkt av och vem de har levererat den till. Denna information ska finnas tillgänglig i tio år. 

Nyheter i de nya reglerna 

De nya reglerna innebär inga ändringar av tillämpningsområdet eller de väsentliga 
säkerhetskraven. De ekonomiska aktörer som de nya reglerna riktar sig till är mer definierade 
än i tidigare reglering, vilket innebär att importörer och distributörer nu får en tydligare roll. 

Det klargörs vilka skyldigheter tillverkaren och tillverkarens representant har, och det införs 
skyldigheter för importörer och distributörer. 

Krav på tillverkare 
Tillverkarna och tillverkarens representant ska behålla EU-försäkran om överensstämmelse och 
den tekniska dokumentationen under tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden. 

Importörer 

https://www.av.se/globalassets/filer/halsa-och-sakerhet/elektromagnetiska-falt/vagledning-1-emf-praktisk-v-agledning.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/halsa-och-sakerhet/elektromagnetiska-falt/vagledning-2-emf-fallstudier.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/utrustning-for-potentiellt-explosiva-atmosfarer-afs-20164-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/enkla-tryckkarl-afs-20162-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/tryckbarande-anordningar-afs-20161-foreskrifter/
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Importörerna måste kontrollera att tillverkarna har utfört den bedömning av överensstämmelse 
och upprättat den tekniska dokumentationen, att produkten är försedd med CE-märkning och 
åtföljs av de dokument som krävs exempelvis EU-försäkran om överensstämmelse, 
bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Importörerna ska även hålla en kopia av EU-försäkran 
om överensstämmelse under tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden. 

Distributörer 
Distributörerna ska i sin tur kontrollera att produkten är försedd med CE-märkning, tillverkarens 
namn och i förekommande fall importörens namn samt att den åtföljs av de dokument som 
krävs exempelvis EU-försäkran om överensstämmelse, bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter. 

Nya sanktionsavgifter införs 

Nya sanktionsavgifter införs för importörer och distributörer i förhållande till deras skyldigheter. 
Importörerna och distributörerna måste kontrollera att produkten åtföljs av en EU-försäkran om 
överensstämmelse annars riskerar de sanktionsavgifter. 

Källa: av.se 

Ny förordning om florerade växthusgaser 

Som en följd av att en ny EU-förordning om F-gaser beslutats så har regeringen beslutat om en 
ny svensk förordning. Den nya förordningen träder i kraft 1 januari 2017, vissa krav om 
certifiering träder i kraft 1 juli 2017. 

Ett av de områden som påverkas är läckagekontrollsintervallen av köldmediesystem. Dessa 

ändras från att vara baserade på kilo till att baseras på CO2e. Det vill säga gränserna 3, 30, 300 

kilo ersätts av 5, 50, 500 ton CO2e, där 5 ton medför läcksökning minst var tolfte månad, 50 ton 
minst var sjätte och 500 ton minst var tredje månad. 

Kan den nya förordningen resultera i att en utrustning som tidigare inte 
omfattats, nu kommer att omfattas?  

Ja. Till exempel utrustning som innehåller under tre kilo köldmedier, men vid omräkning till det 

nya systemet ger ett värde på över fem ton CO2e. Utrustningen omfattas då av de krav som 
ställs i EU:s förordning 517/2014.  

Kan den nya lagstiftningen resultera i att en utrustning som tidigare 
omfattades, nu inte gör det? 

Ja. En utrustning som innehåller över tre kilo köldmedier men som vid omräkning till det nya 

systemet ger ett värde på under fem ton CO2e. Den ska då inte längre omfattas av till exempel 
läckagekontroller.  

Så här räknar man ut CO2e 

CO2e räknas ut genom att man multiplicerar mängden F-gas (i kg) med gasens GWP-faktor. 

Exempel: 

I en kylutrustning finns 10 kg HFC-404a och GWP-faktorn för gasen är 3922. 

Mängd (kg) 10 x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e 

I bilaga IV i EU-förordning 517/2014 anges metoden för att beräkna den totala GWP-faktorn för 
blandningar samt exempel. 

Hjälpverktyg 

http://alltomfgas.se/anlaggningskollen 

Källa: naturvardsverket.se 

http://alltomfgas.se/anlaggningskollen
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Ändringar i REACH 
Den åttonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP8) är antagen och publicerad i 
EU:s officiella tidning. Ändringen innebär en anpassning till den femte omarbetade utgåvan av 
FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS). 

Ändringarna innebär bland annat 

 en ny alternativ metod för klassificering av oxiderande fasta ämnen 

 ändringar i kriterierna för faroklasserna frätande eller irriterande på huden, allvarlig 
ögonskada eller ögonirritation samt farligt för vattenmiljön 

 ändrade kriterier för faroklassen aerosoler 

 ändringar av flera skyddsangivelser 

 förtydligande av undantag för märkning av korrosiva för metaller 

 att blandningar som innehåller isocyanater och vissa epoxiföreningar inte behöver 
märkas med faroangivelse EUH208 om de redan är märkta med faroangivelse EUH204 
eller EUH205. 

För att ge leverantörerna tid för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och 
blandningar och att sälja befintliga lager, finns det inga krav på att omedelbart följa de nya 
bestämmelserna. 

De nya reglerna blir bindande från och med den 1 februari 2018 men får tillämpas redan nu. 

Ämnen och blandningar som släpps på marknaden före den 1 februari 2018 behöver inte 
märkas om eller packas om i enlighet med ATP8 förrän den 1 februari 2020. 

Här hittar du ändringen:  

ATP8 – Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2016/918 

Läs mer om CLP-förordningen här 

Källa: kemi.se 

Övriga nyheter: Nya lagen om offentlig upphandling 
(nya LOU) 

Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner 

De nya lagarna innehåller inte någon uppdelning i A- och B-tjänster. Däremot kommer även 
fortsättningsvis upphandling av vissa tjänster att omfattas av enklare regler, även om 
annonsering i vissa fall fortfarande måste ske i EUs gemensamma databas för 
upphandlingsannonser (TED). 

Läs mer om upphandling av tjänster här 

Avtal mellan offentliga aktörer 

Det införs en rad nya bestämmelser som reglerar i vilken utsträckning avtal mellan offentliga 
aktörer behöver konkurrensutsättas enligt upphandlingsreglerna. Dessa regler innebär främst 
att EU-domstolens rättspraxis kring dessa frågor tydliggörs i själva lagtexten. 

Läs mer om samarbetsavtal här 

Elektronisk upphandling 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0918&from=SV
http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/nya-lagen-om-offentlig-upphandling-nya-lou/tidigare-b-tjanster/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/nya-lagen-om-offentlig-upphandling-nya-lou/hamburg/
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Enligt de nya reglerna införs en övergripande skyldighet för upphandlande myndigheter att 
genomföra upphandlingar med elektroniska kommunikationsmedel. Det är dock en skyldighet 
med flera undantag. 

Läs mer om elektronisk upphandling här 

Förhandling och annonsering 

Genom de nya lagarna ökar möjligheten att använda förfaranden som innefattar förhandling 
med anbudsgivarna. Minimitidsfristerna för annonsering förkortas generellt. Det blir även 
uttryckligen möjligt för en upphandlande myndighet att förlänga anbudstiden i en upphandling 
om myndigheten gör väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten. 

Läs mer om annonsering och förfaranderegler här 

Prövningen av leverantörer 

Nya LOU innehåller en rad nya regler om uteslutning och kvalificering av leverantörer. De 
viktigaste förändringarna gäller inte främst vilka krav upphandlande myndigheter får eller måste 
ställa, utan hur kontrollen av leverantörer ska gå till. Dessa krav kommer också att gälla sådana 
externa företag som en leverantör åberopar för att visa att den uppfyller kvalificeringskraven. 
Det införs även ett helt nytt system med preliminär egenförsäkran av leverantörer (ESPD) i syfte 
att förenkla administrationen för både upphandlande myndigheter och leverantörer. 

Läs mer om uteslutning här 

Regler för ändringar av avtal 

Det införs detaljerade regler om vad som gäller ifråga om ändringar av upphandlade avtal under 
avtalstiden. Dessa regler innebär att möjligheterna för de upphandlande myndigheterna att göra 
ändringar av upphandlade avtal preciseras i jämförelse med vad som gäller idag. 

Läs mer om ändringar av avtal här 

 

Källa: upphandlingsmyndigheten.se 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/nya-lagen-om-offentlig-upphandling-nya-lou/elektroniska-tjanster/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/nya-lagen-om-offentlig-upphandling-nya-lou/forfarandena/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/nya-lagen-om-offentlig-upphandling-nya-lou/uteslutning/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/nya-lagen-om-offentlig-upphandling-nya-lou/vasentiga-andringar/
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Ändringar i detalj 
Här följer en mer detaljerad beskrivning över vilka § som har ändrats i respektive författning.   

Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

Miljöbalken 
 

   

SFS 1998:808 Miljöbalken 2016:781 16-08-01 upph. 14 kap. 3, 4, 10, 11, 15, 
16, 17, 18, 20 §§, rubr. närmast 
före 14 kap. 10, 20 §§; 
nuvarande 14 kap. 12, 13, 14, 
19 §§ betecknas 14 kap. 10, 
11, 12, 13 §§; ändr. 14 kap. 1, 
2, 5, 6, 7, 8 §§, den nya 14 kap. 
13 §, 21 kap. 1 §, 29 kap. 3, 4, 
5, 6, 9 §§, rubr. närmast före 14 
kap. 2 §, rubr. närmast före 
nuvarande 14 kap. 4 § sätts 
närmast före 14 kap. 5 §, rubr. 
närmast före nuvarande 14 kap. 
12 § sätts närmast före den nya 
14 kap. 10 §, rubr. närmast före 
nuvarande 14 kap. 15 § sätts 
närmast före den nya 14 kap. 
13 §; nya 14 kap. 3, 4 §§ 

Ändringar gällande definitioner och krav på bekämpningsmedel. 

2016:782 16-08-02 upph. 15 kap.; ändr. 1 kap. 2 §, 
2 kap. 5 §, 22 kap. 1 a, 25 a, 25 
d §§, 24 kap. 5 §, 27 kap. 7 §, 
29 kap. 4 a, 8, 9 §§; nytt 15 
kap. 

Ändringar i avfallshierarkierna dvs den som behandlar avfall eller är ansvarig för att avfall blir 
behandlat ska se till att det  
1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning, 
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,  
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller 
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3. 
Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska anses 
som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig. 

Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn 
till människors hälsa och miljön. 

2016:783 2016-08-15 nuvarande 8 kap. 5 § 
betecknas 8 kap. 7 §; ändr. 29 
kap. 8, 12 §§; nya 8 kap. 5, 6 
§§ 

Ändringarna i straffsatserna pga av de nya §§ i Kap 15 om avfallshantering.  

2016:784 Den dag 
regeringen 
bestämmer 

ändr. 15 kap. 27 § i 2016:782 Vad som sägs i 31 § första stycket gäller inte sådana utsläpp av skadliga ämnen från fartyg som 
regleras genom lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller sådana utsläpp av 
sediment från fartyg som regleras genom barlastvattenlagen (2009:1165) eller föreskrifter som 
meddelats i anslutning till den lagen. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P16
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P17
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P18
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P20
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P20
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P14
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P19
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K21P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K29P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K29P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K29P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K29P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K29P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K14P12
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2016:786 - - Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2009:1168) om ändring i miljöbalken ska utgå den 
1 augusti 2016. 

 2016:991 1 jan 2017 ändr. 11 kap. 13, 23 §§ Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Vidare krävs tillstånd, i den utsträckning regeringen 
föreskriver det, för andra åtgärder som utförs för att avvattna mark i de fall åtgärden kan förväntas 
få en bestående negativ effekt på växt- och djurlivet.  
   För dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som har en största 
diameter av 300 millimeter krävs det dock tillstånd endast om det är sannolikt att allmänna eller 
enskilda intressen skadas genom verksamheten. 
   Ett tillstånd till markavvattning eller annan åtgärd för att avvattna mark ska förenas med de 
villkor som behövs för att begränsa eller motverka skada på allmänna eller enskilda intressen. I 
tillståndet ska det anges inom vilken tid åtgärderna ska vara utförda 

Tillstånd ska lämnas till följande vattenverksamheter, om inte något annat följer av 2 kap. 9 §: 
1. vattenverksamhet som vid prövning av annan verksamhet enligt 17 kap. 1 eller 3 § har angetts 
som ett villkor för verksamhetens utövande,  
2. anläggande av broar och annan vattenverksamhet för väg, järnväg, tunnelbana eller spårväg 
vars anläggande har prövats i särskild ordning,  
3. anläggande av rörledningar i vatten som koncession har meddelats för enligt lagen (1978:160) 
om vissa rörledningar, och 
4. anläggande av naturgasledningar i vatten som koncession har meddelats för enligt 
naturgaslagen 

Miljökonsekvens-
beskrivningar 

    

SFS 1998:905 Förordning 
om miljökonsekvens-
beskrivningar 

2016:798 2016-08-02 ändr. 4 § En verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan, om 
verksamheten eller åtgärden:  
5. innefattar en rörledning med en diameter som överstiger 800 millimeter och en längd som 
överstiger 40 kilometer för transport av 
a) gas, olja eller kemikalier, eller 
b) koldioxid för geologisk lagring, eller 
6. innefattar en anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och 
en längd av minst 15 kilometer. 

SFS 1998:905 Förordning 
om miljökonsekvens-
beskrivningar 

2016:1194 1 jan 2017 ändr. 11, 20 a, 26 a §§, rubr. 
närmast före 20 a §, bil. 

Den som i en dom eller ett beslut har avgjort en fråga om tillstånd som avses i 9 kap. 6, 6 a eller 6 
b § miljöbalken ska skicka domen eller beslutet till  

1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och den kommunala nämnden,  
2. Statens jordbruksverk, om domen eller beslutet rör en verksamhet som beskrivs i 2 kap. 
miljöprövningsförordningen (2013:251), och 
3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om domen eller beslutet rör en verksamhet 
som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. 
   Om samråd har skett med någon annan myndighet i ett ärende, ska beslutet skickas också till 
den myndigheten. 
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Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

    

SFS 1998:899 Förordning 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

2016:997 2017-01-01 nya 20 h, 20 i §§ En ansökan om tillstånd eller anmälan som avser täkt av torv ska, utöver det som följer av 19 kap. 
5 § miljöbalken, innehålla uppgift om huruvida torven ska användas för att utvinna energi. 
   Om ansökan avser torv som ska användas för att utvinna energi, ska ansökan innehålla 
uppgifter om innehåll av ämnen som kan medföra skada på människors hälsa eller miljön. 
Tillståndsmyndigheten ska inhämta yttrande från Sveriges geologiska undersökning över en 
sådan ansökan som avses i 20 h §. 

 2016:1193 2017-01-01 ändr. 11, 20 a, 26 a §§, rubr. 
närmast före 20 a §, bil 

Den som i en dom eller ett beslut har avgjort en fråga om tillstånd som avses i 9 kap. 6, 6 a eller 6 
b § miljöbalken ska skicka domen eller beslutet till  
1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och den kommunala nämnden,  
2. Statens jordbruksverk, om domen eller beslutet rör en verksamhet som beskrivs i 2 kap. 
miljöprövningsförordningen (2013:251), och 
3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om domen eller beslutet rör en verksamhet 
som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. 
   Om samråd har skett med någon annan myndighet i ett ärende, ska beslutet skickas också till 
den myndigheten. 
En ansökan om tillstånd till lagring som en del av insamling, återvinning eller bortskaffande av 
farligt avfall ska, utöver det som anges i 22 kap. 1 § miljöbalken, alltid innehålla 
1. uppgifter om art och mängd av det farliga avfall som sökanden avser att lagra, återvinna eller 
bortskaffa, 
2. uppgifter om varifrån avfallet kommer, och 
3. uppgifter om var och på vilket sätt avfallet ska lagras, återvinnas eller bortskaffas. 

SFS 2013:2561 
Miljöprövningsförordning 

2016:999 2017-01-01 ändr. 4 kap. 1, 3, 5 §§ Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.10 gäller för täkt av torv med ett verksamhetsområde 
som är större än 150 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 gäller för täkt för annat än markinnehavarens 
husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 
1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller för täkt för markinnehavarens husbehov av  
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller  
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.   Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
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 2016:1188 2017-01-01 + 
övergångs-
bestämmelser 

upph. 5, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 
21, 28, 29 kap.; ändr. 6, 7, 9, 
17, 31 kap., 1 kap. 1 §, 2 kap. 
1, 3, §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 12, 
16 §§, 8 kap. 1, 2, 4, 6, 7, §§, 
10 kap. 1 §, 13 kap. 1, 2, 6 §§, 
18 kap. 8 §, 20 kap. 1, 2, 3 §§, 
26 kap. 1 §; nya 5, 11, 12, 14, 
15, 16, 19, 21, 28, 29 kap., nya 
1 kap. 15 §, 8 kap. 11 §, rubr. 
närmast före 1 kap. 15 §, 8 kap. 
1, 3, 5, 6, 8, 11 §§; omtryck 

Ändringar i olika klassningar av verksamheter. Se resp § för detaljerad information.  

SFS 2013:250 
Industriutsläpps-
förordningen 

2016:833 2016-08-16 nya 2 kap. 23, 24, 25, 26, 27, 8 
§§, rubr. närmast före 2 kap. 
23, 25, 27 §§ 

Omfattar även utsläppsvärden för: 
- raffinering av mineralolja 
- tillverkning av träbaserade skovor 

 2016:1200 2017-01-01 ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 4, 17, 
21, 25 §§, rubr. närmast före 1 
kap. 2 § 

I denna förordning avses med industriutsläppsverksamhet: en verksamhet som är tillståndspliktig 
eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med en 
verksamhetskod som slutar med -i, huvudverksamhet: den huvudsakliga 
industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning, och sidoverksamhet: en 
industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning men som inte är den huvudsakliga 
industriutsläppsverksamheten på anläggningen. 
Förändringen gäller: järn- och ståltillverkning, produktion av cement, kalk och 
magnesiumoxid, klor-alkaliproduktion, raffinering av mineralolja och gas. 

NY: NFS 2016:8 
Miljörapport 

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

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

Kemikalier 
 

   

SFS 2008:245 Förordning 
om kemiska produkter och 
biotekniska produkter 

2016:796 2016-08-01 upph. 15 §, rubr. närmast före 
15 §; ändr. 1, 23, 25, 26 §§ 

Ändringar i hänvisningar till miljöbalkens §.  

NY: SFS 2016:1128 
Förordning om fluorerade 
växthusgaser  

- 2017-01-01 Hela Nya kriterier för återkommande kontroll baserat på beräkning av Koldioxidekvivalenter (CO2e) 
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SFS 1998:944 Förordning 
om förbud m.m. i vissa fall 
i samband med hantering, 
införsel och utförsel av 
kemiska produkter 

2015:560 2017-01-01, 
överg.best. 

ändr. 11 d § 11 d § Bärbara batterier som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium får inte tillhandahållas 

på marknaden eller yrkesmässigt föras in till Sverige. Förbudet gäller även batterier som är 
inbyggda i elutrustning. 
   Förbudet gäller inte bärbara batterier som är avsedda att användas i  
1. nödbelysningssystem och andra nöd- och alarmsystem, eller 
2. medicinsk utrustning. Förordning (2015:560). 

 2016:114 2016-04-21 ändr. 5, 6 §§ 5 § /Träder i kraft I:2016-04-21/ Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid 

eller tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk. 

   Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att varor som innehåller metylenklorid eller 

tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk. 

   Förbudet mot metylenklorid gäller endast om ett motsvarande förbud inte redan följer av punkt 

59.1 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 

december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 

(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och 

upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 

1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 

93/105/EG och 2000/21/EG. Förordning (2016:144). 

6 § /Träder i kraft I:2016-04-21/ Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid 

får inte saluhållas, överlåtas eller användas yrkesmässigt. 

   I fråga om metylenklorid som färgborttagningsmedel  

1. gäller förbudet mot saluhållande och överlåtelse endast om ett motsvarande förbud mot 

utsläppande på marknaden inte redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 

1907/2006, och 

2. gäller förbudet mot användning inte sådan användning som är tillåten enligt punkt 59.4 i bilaga 

XVII till förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2016:144). 

 2016:829 2016-09-01 ändr. 1 §; nya 2, 2a §§, rubr. 
närmast före 2 § 

Omfattar även tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter.  

SFS 2010:1075 
Förordning om 
brandfarliga och explosiva 
varor 

2016:380 2016-06-01 ändr. 7, 11, 19, 23, 24, 25 §§, 
rubr. närmast före 7 §; nya 24 a 
§, 24 b § 

En explosiv vara får hanteras, överföras, importeras eller exporteras endast av den som fyllt 18 
år. 
I verksamhet som är tillståndspliktig enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
ska tillståndshavaren kunna redovisa de explosiva varor som hanteras, överförs, importeras eller 
exporteras. 
 

SFS 2010:1010 Lag om 
brandfarliga och explosiva 
varor. 

2016:379 2016-06-01 ändr. 1, 5, 6, 16, 18, 19, 36 §§, 
rubr. närmast efter 5 § 

Författningen omfattar även export av brandfarliga och explosiva varor. 

KIFS 2008:2 Kemiska 
produkter och biotekniska 
organismer 

2016:1 2016-04-21 Ändrar 5 kap. 7 och 10 §§ Vissa nationella bestämmelser om att trikloretylen upphävs. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980944.htm#P11_d
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

KIFS 2008:2 Kemiska 
produkter och biotekniska 
organismer 

2016:4 2017-01-01 Ändrar bilaga 4. Undantag från nationella kvicksilverförbudet för användning m.m. av kvicksilver 

REACH-förordningen 
(1907/2006) 

2016/217 Den tjugonde 
dagen efter 
det att den 
har offentlig-
gjorts i 
Europeiska 
unionens 
officiella 
tidning. 

Bilaga XVII Kadmium Kadmium:  

Får inte användas eller släppas ut på marknaden i färger med koder [3208] [3209] i en 
koncentration (uttryckt som Cd-metall) lika med eller högre än 0,01 viktprocent. 
För färger med koder [3208] [3209] och med en zinkhalt på mer än 10 viktprocent av färgen ska 
koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) vara mindre än 0,1 viktprocent. 
Målade varor får inte släppas ut på marknaden om koncentrationen av kadmium (uttryckt som 
Cd-metall) är lika med eller högre än 0,1 viktprocent av färgen på varorna.” 

 
 

 2016/266 Den tredje 
dagen efter 
det att den 
har offentlig-
gjorts i 
Europeiska 
unionens 
officiella 
tidning. 

Bilaga Anpassningen omfattar tjugo testmetoder: en ny metod för bestämning av fysikalisk-kemiska 
egenskaper, elva nya testmetoder och tre uppdaterade testmetoder för bedömning av ekotoxicitet 
samt fem nya testmetoder för att bedöma omvandling, spridning och fördelning i miljön. 

POPs-förordningen 
(850/2004) 

2016:460 16-09-30 Bilaga IV och V Ändring i bilaga IV och V. 

Avfallshantering      

SFS 2014:1073 
Producentansvar för 
förpackningar 

2016:813 2016-08-02 ändr. 2, 3 §§ Ändringar i hänvisningar till miljöbalkens §. 

SFS 2015:1074 
Producentansvar för 
returpapper 

2016:814 2016-08-02 ändr. 2, 3 §§ Ändringar i hänvisningar till miljöbalkens §. 

SFS 2014:1075 
Förordning om 
producentansvar för 
elektrisk utrustning 

2016:815 2016-08-02 ändr. 2, 3, 4 §§ Ändringar i hänvisningar till miljöbalkens §. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

SFS 2011:927 
Avfallsförordningen 

2016:595 2016-07-01 ändr. 60 § När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som 
lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett 
transportdokument.  
Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är 
lämnare och vem som är mottagare.  
Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är 
elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift. 

 2016:742 2016-07-30 ändr. bil. 2 Ändring bilaga 2 

 2016:809 2016-08-02 upph. 4 §; ändr. 1, 35, 63, 64 
§§ 

Ändringar i hänvisningar till miljöbalkens §. 

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

2016:800 2016-08-02 ändr. 1 §; ny 1 a §  

SFS 2008:834 Förordning 
om producentansvar för 
batterier 

2016:806 2016-08-02 ändr. 1, 10 §§ Ändringar i hänvisningar till miljöbalkens §. 

SFS 2012:861 Förordning 
om farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska 
produkter 

2016:1191 2019-02-22 + 
övergångs-
bestämmelser 

ändr. 8, 9 §§; ny 10 a § -Elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som ska släppas ut på marknaden får 
inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler, polybromerade 
difenyletrar, di(2-etylhexyl) ftalat, butylbensylftalat, dibutylftalat eller diisobutylftalat. 
-Ett material som är homogent på så sätt att det har en genomgående konstant sammansättning 
eller består av en kombination av material som inte kan åtskiljas eller separeras i enskilda 
material genom isärskruvning, kapning, krossning, slipning eller andra mekaniska åtgärder får 
trots förbudet i 8 § innehålla en koncentration av  
1. högst 0,01 viktprocent kadmium, och 
2. högst 0,1 viktprocent av vart och ett av ämnena bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade 
bifenyler, polybromerade difenyletrar, di(2-etylhexyl)ftalat, butylbensylftalat, dibutylftalat och 
diisobutylftalat. 
-Förbudet mot di(2-etylhexyl)ftalat, butylbensylftalat och dibutylftalat i 8 § gäller inte leksaker som 
omfattas av förbudet i punkt 51 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens 
förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 
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Författning Ändring SFS Träder i kraft Ändring Innebörd i ändring 

NY. MSBFS 2016:8 
Transport av farligt gods 
på väg ADR 

- 2017-01-01 Hela  nya bestämmelser för gasdrivna fordon 

 ändringar i de ”skriftliga instruktionerna” (som förare måste ha med sig vid transport) 

 ändrade bestämmelser för litiumbatterier samt en ny varningsetikett för dessa, etikett nr. 9A 
Ändringarna finns främst 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. De rör undantag för transport inom 
Sverige av avfall (farligt gods som t.ex. sprayburkar, litiumbatterier, färgrester, lösningsmedel) 
upp till en viss mängd. 

Tillsyn     

SFS 1998:901 Förordning 
om verksamhetsutövarens 
egenkontroll 

2016:1132 2017-01-01 ändr. 1 a § Bestämmelserna i 26 kap. 19 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om 
långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG, 
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om 
fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006, 
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, 
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export 
och import av farliga kemikalier, och 
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om 
ämnen som bryter ned ozonskiktet 

Påföljder     

SFS 2012:259 Förordning 
om miljösanktionsavgifter 

2016:861 2016-10-01 nya 2 kap. 4, 5 §§, rubr. 
närmast före 2 kap. 4 § 

EU-förordningen om tillträde till genetiska resurser 

4 § För en överträdelse av artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om 
tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i 
unionen genom att, i fråga om en sådan genetisk resurs eller traditionell kunskap som avses i den 
förordningen eller en sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, 
inte i rätt tid lämna en deklaration ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 
Förordning (2016:861). 

5 § För en överträdelse av artikel 5.1–5.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 

2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, 
övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis genom att, i fråga om en sådan 
genetisk resurs eller traditionell kunskap som avses i förordning (EU) nr 511/2014 eller en sådan 
traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, inte i rätt tid lämna en 
deklaration ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:861). 
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SFS 2012:259 Förordning 
om miljösanktionsavgifter 

2016:1130 2017-01-01 Nytt kap 9 EU-förordningen om fluorerade växthusgaser 
1 § För en överträdelse av artikel 3.3 andra stycket, 4.1, 4.2 eller 4.3 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om 
upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på 
läckagekontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 
2 § För en överträdelse av artikel 5 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte ha installerat ett 

system för upptäckt av läckage ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning 
(2016:1130). 
3 § För en överträdelse av artikel 6.1, 6.2 eller 6.3 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte ha 

upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning 
(2016:1130). 
4 § För en överträdelse av artikel 11.4 eller 11.5 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte 

uppfylla föreskrivna krav på certifiering eller intyg ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 
kronor. Förordning (2016:1130). 
5 § För en överträdelse av artikel 14.1 eller 14.2 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte 

uppfylla föreskrivna krav på redovisning och dokumentation ska en miljösanktionsavgift betalas 
med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 
6 § För en överträdelse av artikel 15.1 andra stycket i förordning (EU) nr 517/2014 genom att 

överskrida tilldelad kvot ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning 
(2016:1130). 
7 § För en överträdelse av artikel 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 eller 19.5 i förordning (EU) nr 517/2014 

genom att vara försenad med att lämna in föreskriven rapport eller föreskrivet 
granskningsdokument till Europeiska kommissionen och till den behöriga myndigheten, eller för 
en överträdelse av artikel 19.6 genom att vara försenad med föreskriven granskning av revisor, 
ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 

EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen 
8 § För en överträdelse av artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att inte 
märka behållare som innehåller kontrollerade ämnen på föreskrivet sätt ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 
9 § För en överträdelse av artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte registrera 

sig hos Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 
Förordning (2016:1130). 
10 § För en överträdelse av artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att vara försenad 

med att underrätta Europeiska kommissionen om den förutsedda efterfrågan av kontrollerade 
ämnen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1130). 
11 § För en överträdelse av artikel 11.5 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte registrera 

sig hos Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. 
Förordning (2016:1130). 
12 § För en överträdelse av artikel 11.7 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte ha 

upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning 
(2016:1130). 
13 § För en överträdelse av artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte i förväg ha 

anmält en överlåtelse till Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 
000 kronor. Förordning (2016:1130). 
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14 § För en överträdelse av artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte uppfylla 

föreskrivna krav på kontrollintervall ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 
Förordning (2016:1130). 
15 § För en överträdelse av artikel 23.3 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte ha 

upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning 
(2016:1130). 
16 § För en överträdelse av artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att vara försenad 

med att lämna uppgifter till Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 
000 kronor. Förordning (2016:1130). 

Förordningen om fluorerade växthusgaser 
17 § /Träder i kraft I:2017-07-01/ För en överträdelse av 11, 12, eller 17 § förordningen 

(2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav för 
läckagekontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 
18 § För en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom 

att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. 
Förordning (2016:1130). 
19 § För en överträdelse av 15 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom 

att inte underrätta tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 
Förordning (2016:1130). 
20 § För en överträdelse av 16 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom 

att vara försenad med att lämna in en rapport ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 
kronor. Förordning (2016:1130). 
21 § /Träder i kraft I:2017-07-01/ För en överträdelse av 18 eller 19 § förordningen (2016:1128) 

om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering ska en 
miljösanktionsavgift betalas  
1. med 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person eller en ideell 
förening, och 
2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person som inte är 
en ideell förening. Förordning (2016:1130). 

 

Brandskydds-
bestämmelser 

    

SFS 2003:289 
Förordningen om skydd 
mot olyckor 
 

2016:159 2016-04-15 upph. 3 kap. 11 a, 12 §§; ändr. 
3 kap. 11 § 

11 Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har 

förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer 
och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:159). 

 2016:653 2016-07-01 ändr. 2 kap. 7 § En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning 
utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. 
Föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat med stöd av första stycket gäller när de har 
kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I brådskande fall får föreskrifterna 
kungöras genom att publiceras i en ortstidning eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om 
ändring eller upphävande av sådana föreskrifter. 
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Arbetsmiljö övergripande 
bestämmelser 

    

SFS 1977:1160 
Arbetsmiljölagen 

2016:961 2016-12-31 ändr. 2 kap. 10 § Bestämmelser om arbetstid finns i arbetstidslagen (1982:673) och i föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den lagen.  
   Bestämmelser om arbetstiden och vilotiden vid fartygsarbete finns i lagen (1998:958) om vilotid 
för sjömän och lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart. 
   Bestämmelser om arbetstiden vid visst vägtransportarbete finns i lagen (2005:395) om arbetstid 
vid visst vägtransportarbete.  
   Särskilda bestämmelser om arbetstid för minderåriga finns i 5 kap. 5 §. 

http://notisum.se/rnp/sls/lag/19771160.htm#K2P10
http://notisum.se/rnp/sls/lag/19820673.htm
http://notisum.se/rnp/sls/lag/19980958.htm
http://notisum.se/rnp/sls/lag/20160960.htm
http://notisum.se/rnp/sls/lag/20050395.htm
http://notisum.se/rnp/sls/lag/19771160.htm#K5P5
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SFS 2008:567 
Diskrimineringslag 

2016:828 2017-01-01 upph. 3 kap.; ändr. 2 kap. 19 §, 
4 kap. 5 §; nya 3 kap., 4 kap. 1 
a § 

Inledande bestämmelser 

1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 

motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828). 

Arbetet med aktiva åtgärder 

2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 

genom att  
1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra 
hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3. Lag (2016:828). 

3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 
   Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828). 

Arbetslivet 

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder 

4 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på 
det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828). 

5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta  

1. arbetsförhållanden, 
2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 
3. rekrytering och befordran, 
4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och 
5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Lag (2016:828). 

6 § Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, 

sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap. 18 §. 
   Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket. 
Lag (2016:828). 

7 § Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder 

främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och 
på ledande positioner. 
   Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas enligt första stycket. Lag 
(2016:828). 

Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning 

8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 

anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera  
1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos 
arbetsgivaren, och 
2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller 
likvärdigt. Lag (2016:828). 

9 § Arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt 

samband med kön. Analysen ska särskilt avse skillnader mellan 

http://notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K3
http://notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K2P19
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1. kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, 
2. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat 
och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant 
arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, och 
3. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat 
och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara 
kvinnodominerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre. Lag (2016:828). 

10 § Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen 

bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra 
arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som 
kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska 
särskilt arbetsförhållandena beaktas. Lag (2016:828). 

Samverkan 

11 § I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka. Lag (2016:828). 

Information som behövs för samverkan 

12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av 

kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i 
arbetet med aktiva åtgärder. 
   Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild 
arbetstagare, gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet gäller i stället 10 kap. 
11–14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2016:828). 

Ändrad 2009-06-02 gm SFS 2009:526 , ikraft 2009-06-30  

Dokumentation 

13 § En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska 

under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 4–10 §§. Lag (2016:828). 
   Dokumentationen ska innehålla  
1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§ och som avser de 
områden som anges i 5 §, 
2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 6 och 7 §§, 
3. en redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen enligt 8–10 §§, 
4. en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda 
förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön, 
5. en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som 
behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år, 
6. en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts, och 
7. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs. Lag (2016:828). 

14 § En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte mellan 10 och 24 

arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen enligt 8–10 
§§. 
   Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som framgår av 13 § 3–6 och en redogörelse för 
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hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs i fråga om arbetet med lönekartläggningen. Lag 
(2016:828). 

Ändrad 2010-07-06 gm SFS 2010:861 , ikraft 2011-07-01, överg.best.  

Ändrad 2014-07-08 gm SFS 2014:958 , ikraft 2015-01-01, överg.best.  

Utbildning 

Utbildningsanordnare 

15 § Med utbildningsanordnare avses i detta kapitel den som bedriver  

1. utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800), 
2. utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), eller 
3. utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda 
vissa examina. Lag (2016:828). 

Ändrad 2014-07-08 gm SFS 2014:958 , ikraft 2015-01-01, överg.best.  

Utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder 

16 § Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva 
åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828). 

Ändrad 2014-07-08 gm SFS 2014:958 , ikraft 2015-01-01, överg.best.  

17 § Arbetet med aktiva åtgärder hos en utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 ska 

omfatta 
1. antagnings- och rekryteringsförfarande, 
2. undervisningsformer och organisering av utbildningen, 
3. examinationer och bedömningar av studenternas prestationer, 
4. studiemiljö, och 
5. möjligheter att förena studier med föräldraskap. Lag (2016:828). 

18 § Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra 

trakasserier och sexuella trakasserier. 
   Utbildningsanordnaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första 
stycket. Lag (2016:828). 

Samverkan 

19 § I arbetet med aktiva åtgärder ska utbildningsanordnaren samverka med dem som deltar i 
sådan utbildning som avses i 15 § och med anställda i verksamheten. Lag (2016:828). 

Dokumentation 

20 § Utbildningsanordnaren ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder 

enligt 16 och 18 §§. För en sådan utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 avser 
dokumentationsskyldigheten de områden som anges i 17 §. 
   Dokumentationen ska innehålla  
1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§, 
2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 18 §, och 
3. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 19 § fullgörs. Lag (2016:828). 
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AFS 2003:3 Arbete i 
explosionsfarlig miljö 

2016:7 2016-09-01 Ändr §17 Utrustning och skyddssystem som ska installeras i eller för områden där explosiv atmosfär kan 
uppstå, ska väljas enligt kategorierna o AFS 2016:4 om utrustning för potentiellt explosiva 
atmosfärer.  
Följande utrustning ska användas inom resp klassade områden 
I zon 0 eller 20, kategori 1 utrustning,  
I zon 1 eller zon 21, kategori 1 eller 2 utrustning och 
I zon 2 eller zon 22, kategori 1, 2 eller 3 utrustning. 

AFS 2005:3 Besiktning av 
trycksatta anordningar 

2016:6 2016-09-01 Ändr § 1,2,30 Hänvisningar till de nya kraven i AFS 2016:1. 

AFS 2005:2 Tillverkning 
av vissa behållare, 
rörledningar och 
anläggningar 

2016:5 2016-09-01 Ändr, 1,2,6,14,20. Bilaga 1 Hänvisningar till de nya kraven i AFS 2016:1 och AFS 2016.  

Nya författningar 
Författning Träder i kraft Kortfattad beskrivning 

AFS 2016:4 Utrustning för potentiellt 
explosiva atmosfärer 

2016-05-03 Ersätter föreskrifterna om utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5). Produkter som har släppts ut på marknaden 
före 20 april i enlighet med AFS 1995:5 får även efter detta datum tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk. 

AFS 2016:3 Elektromagnetiska fält 2016-07-01 Föreskrifterna ska skydda arbetstagare mot alla kända direkta och övergående hälso- och säkerhetsrisker när de 
exponeras för elektromagnetiska fält. Föreskrifterna ska också hjälpa arbetsgivare att förebygga risker som kan uppkomma 
när medicinska implantat påverkas av elektromagnetiska fält. Föreskrifterna omfattar inte risker som uppstår vid beröring av 
spänningssatta ledare. Undantag från föreskrifterna medges för Försvarsmakten samt vid användning av 
magnetresonanstomografi (MRT) inom hälso- och sjukvården. 

AFS 2016:2 Enkla tryckkärl 2016-05-09 Kärl som släppts ut på marknaden före den 20 april 2016 och som då var förenliga med föreskrifterna om enkla tryckkärl 
(AFS 1994:53) får även efter ikraftträdandet av AFS 2016:2 tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk. 

AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar 2016-07-19 Föreskrifterna gäller konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar och 
aggregat vars högsta tillåtna tryck, PS, är högre än 0,5 bar. De gäller från och med 19 juli 2016. 

 

 



  
Datum: 

2017-01-02 

 

© Certway AB Förändringar jan 2017 Sida 21 av 22 

 

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

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

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

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

Uppdateringen erhålls via ett mail från Certway AB. 

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

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

OBS att du måste lägga till lokala krav och övriga krav i registret. Ex på:  

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

 övriga krav kan vara specifika kundkrav, allmänna leveransvillkor etc.  

Några av dessa kan vara inlagda, men det kan behöva 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. 
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Uppsägning av prenumaration/bevakning 

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

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

Förordningar utfärdas av regeringen. (publiceras i SFS) 

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

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

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

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

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

Rättsnätet;  www.notisum.se 

Riksdagen:  www.riksdagen.se 

Arbetsmiljöverket:  www.av.se 

Kemikalieinspektionen; www.kemi.se 

Naturvårdsverket;  www.naturvardsverket.se 

Myndigheten för samhällsberedskap  
och beredskap:  www.msb.se 

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

Certway AB 
Gymnasievägen 22 
141 38 Huddinge 

marie@certway.se 

Tel; 08-449 87 49 

 


