WSP Environmental ändringsmeddelande yttre miljö. Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
(SKKF)
Ändringar i befintlig lagstiftning som har trätt ikraft under den angivna perioden 2018-10-01 – 2019-01-01
Författning

Ändring

Ikraftträdande

Ändringsnr.

Så här berörs verksamheten

2018-12-06

SFS 2018:1645

För kännedom till:

Skatter, avgifter, straff och påföljder
SFS 2012:259 Förordning om
miljösanktionsavgifter

Ändringen berör miljösanktionsavgifter för brandfarliga
vätskor och spilloljor.

•

Vad innebär ändringen
•

Ändringen handlar om miljösanktionsavgifter för kap.10
brandfarliga vätskor och spillolja. Här införs den nya
föreskriften från Naturvårdsverket NFS 2017:5.

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Miljösanktionsavgift om cistern för
hantering av brandfarliga vätskor eller
spillolja installeras utan att
tillsynsmyndigheten informerats
skriftligen minst fyra veckor i förväg.

Den som avser att installera en cistern ska senast fyra
veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds
skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta. Kopia på
utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts
enligt föreskrifter meddelade av Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till
tillsynsmyndigheten. En miljösanktionsavgift på 1000 kr
införs för den som inte skriftligen informerar
tillsynsmyndigheten.

Helt ny lagstiftning som trätt ikraft under den angivna perioden.
Författning

Ändring

Ikraftträdande

Ändringsnr.

Så här berörs verksamheten

2019-01-01

NY

Nytt tillägg på laglistan. Berör:

Allmänna krav (1-7 kap miljöbalken)
SFS 2018:1939 Förordning om
invasiva främmande arter

Ny förordning som kompletterar Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22
oktober 2014 om förebyggande och hantering av
introduktion och spridning av invasiva främmande arter

•

Allmän
begravningsverksamhet

Bedöms endast beröra
begravningsverksamheten indirekt då

när det gäller Sveriges ansvariga myndighet för att
hantera de olika delarna i EU förordningen.

förordningen främst reglerar
myndigheternas ansvar gällande
invasiva främmande arter.
SKKF kan dock komma att beröras av
eventuella krav på framtida
utrotningsåtgärder (ex. jätteloka) som
beslutas.

Kommande ändringar i befintlig lagstiftning
Författning

Ändring

Ikraftträdande

Ändringsnr.

Så här berörs verksamheten

2019-04-01

MSBFS
2018:12

För kännedom till:

Brandfarliga och explosiva varor
MSBFS 2010:4 Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om vilka varor som ska
anses utgöra brandfarliga eller
explosiva varor

Ändringen berör några nya hänvisningar till aktuella
lagar samt en ny paragraf som införs.

•

Vad innebär ändringen
•

Under rubriken "Andra explosiva varor" förs en ny paragraf
in med följande lydelse:

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Förtydligande om vad som anses vara
en brandfarlig och explosiv vara.

6 § "Emulsioner, suspensioner och geler som innehåller
minst 60 viktprocent ammoniumnitrat och mer än 1
viktprocent brännbara ämnen är explosiva varor vid
mekanisk bearbetning även om de inte uppfyller kriterierna
för klassificering i Klass 1 enligt ADR-S eller i faroklassen
explosiva ämnen, blandningar och föremål enligt CLPförordningen.

Ändringen rör verksamheten om
följande hanteras:
- Brandfarliga vätskor är vätskor som
har en flampunkt som inte överstiger
100 °C.
- Emulsioner, suspensioner och geler
som innehåller minst 60 viktprocent
ammoniumnitrat och mer än 1
viktprocent brännbara ämnen

Pumpning mellan behållare utan tillsats av andra ämnen är
inte mekanisk bearbetning".
I övrigt ersätts äldre hänvisningar till nya aktuella lagar och
föreskrifter.

Avfallshantering (15 kap miljöbalken)
SFS 2011:927 Avfallsförordning

Med anledning av en formell underrättelse från EUkommissionen har det införts ändringar i
avfallsförordningen gällande uppdaterade hänvisningar

2019-01-05

SFS 2018:2003

För kännedom till:
•

Allmän
begravningsverksamhet

•

till EU bestämmelser, ny paragraf kring bästa
tillgängliga teknik och hantering av avfall.

Krematorieverksamhet

Ingen direkt påverkan på
verksamhetens miljöarbete.

Vad innebär ändringen
Ändringen handlar om att paragrafen kring att
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att ett visst
avfall som har en farlig egenskap är farligt avfall tas bort.
Bilaga 4 i förordningen anger vad som avses med farligt
avfall genom att avfallskoder är markerade med en asterisk
(*).

Ni bör dock säkerställa att mottagare
av avfall har det tillstånd eller har gjort
den anmälan som krävs för hantering
av avfallet. Det är dock ingen nyhet
jämfört med dagens krav.

Paragraf 5a är ny och hänvisar till att med bästa tillgängliga
teknik avses i denna förordning detsamma som i
industriutsläppsförordningen (2013:250).
Vidare förtydligas att den som hanterar avfall i en
yrkesmässig verksamhet och lämnar avfallet till någon
annan måste kontrollera att mottagaren har det tillstånd
eller har gjort den anmälan som krävs för att få hantera
avfallet.

Byggnation
SFS 2011:338 Plan- och
byggförordning

Ändringen inför att från och med den 1 januari 2021 ska
alla byggnader alltid vara nära-noll-energibyggnader.

2021-01-01

SFS 2014:42

För kännedom till:
•
•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Alla byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader från och med 2021.

