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Ändringar i befintlig lagstiftning som har trätt ikraft under den angivna perioden 2021-01-16 – 2021-08-15 

Författning Ändring Sammanfattning Ikraftträdande Så här berörs verksamheten 

SFS 2010:1075 Förordning om 

brandfarliga och explosiva varor 

SFS 2021:658 

Förordning om 

ändring i 

förordningen 

(2010:1075) om 

brandfarliga och 

explosiva varor 

Ändringen avser reviderade bestämmelser om 

tillståndshandläggning och tillståndsinnehavares 

skyldigheter. 

Vad författningen innebär 

Förordningen anger att Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och 

Fortifikationsverket undantas från anmälningskravet i 9 a § 

och lämplighetsprövningen i 19 § lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor. Vidare anges att ett 

yttrande från Polismyndigheten även ska inhämtas när en 

person anmäls enligt 19 d § första stycket lagen om 

brandfarliga och explosiva varor, och avse 

lämplighetsfrågan när det gäller de personer som ska 

prövas enligt 19 § samma lag. Frågan om 

hanteringstillståndet av explosiva varor ska tas upp till 

samråd mellan Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, en kommun och övriga kommunala eller statliga 

myndigheter som berörs av ärendet. 

Fortsatt hantering, överföring, import eller export av 

brandfarliga och explosiva varor får ske vid ansökan om nytt 

2021-08-01 Berör: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

För kännedom om ni har eller har ett 

behov av tillstånd för brandfarliga och 

explosiva varor. 

Ändringen innebär förändrad 

tillståndshandläggning; MSB ska 

inhämta ett yttrande från 

Polismyndigheten innan beslut om 

tillstånd för explosiva varor tas. Frågan 

om tillstånd till hantering av explosiva 

varor ska även tas upp till samråd om 

inte omständigheterna i ärendet gör 

det onödigt. 

Även tillstånd för hantering av 

brandfarliga varor ska tas upp till 

samråd, med vissa undantag. 



eller ändrat tillstånd till dess att frågan prövats, under 

förutsättning att tillståndet inkommit till 

tillståndsmyndigheten senast fyra veckor innan 

giltighetstiden för tillståndet går ut. 

Om den som har tillstånd ansöker om 

ett nytt eller ändrat tillstånd får 

hantering, ske enligt det tidigare 

tillståndet till dess att 

tillståndsmyndigheten har prövat 

frågan, om ansökan har kommit in till 

tillståndsmyndigheten senast fyra 

veckor innan giltighetstiden för det 

tillståndet går ut. 

Avfallshantering (15 kap miljöbalken) 

SFS 2020:614 Avfallsförordning SFS 2020:1302 

Förordning om 

ändring i 

avfallsförordnin

gen (2020:614) 

Ändringen avser i huvudsak införandet av nya 

bestämmelser vid insamling av returpapper. 

Vad författningen innebär 

Vid anmälan om transport av farligt avfall ska denna göras 

till Länsstyrelsen i det län där den sökandes verksamhet har 

sitt säte eller bedriver den huvudsakliga delen av sin 

verksamhet. Om säte eller drift av verksamhet i huvudsak 

sker utomlands, görs anmälan till Länsstyrelsen i något av 

de län där avfallet hämtas eller lämnas. 

 

2021-02-01 Berör: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Ändringen innebär förtydligande vid 

vilken länsstyrelse ni ska anmäla 

transport av farligt avfall, om det 

föreligger sådant behov. 

 

 

Helt ny lagstiftning som trätt ikraft under den angivna perioden. 

Författning Ändring Sammanfattning Ikraftträdande Så här berörs verksamheten 

Branschspecifika krav; byggnation 

BFS 2021:2 Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd om utrustning för 

laddning av elfordon 

Ny Dessa nya föreskrifter gäller för sådan fast utrustning 

för laddning av elfordon som omfattas av krav i plan- 

och byggförordningen. Föreskrifterna berör företag, 

bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägande 

organisationer samt byggentreprenörer och 

leverantörer av utrustning. 

Vad författningen innebär 

Föreskrifterna tydliggör vilka byggnader som ska uppfylla 

kraven och vilka tekniska krav som ställs på utrustningen. 

2021-02-01 Föreskriften tas med för kännedom. 

Återkoppla om ni vill ha med den i er 

laglista. 

För kännedom:  

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Ändringen berör de verksamheter som 

använder fast utrustning för laddning 



Här anges bestämmelser och allmänna råd om krav på 

laddningspunkter och krav på ledningsinfrastruktur. 
av elfordon som omfattas av krav i 

plan- och byggförordningen. Bland 

annat tekniska krav på utrustningen. 

 

 

Kommande ändringar i befintlig lagstiftning 

Författning Ändring Sammanfattning Ikraftträdande Så här berörs verksamheten 

Skatter, avgifter, straff och påföljder 

SFS 2012:259 Förordning om 

miljösanktionsavgifter 

SFS 2020:690 

Förordning om 

ändring i 

förordningen 

(2012:259) om 

miljösanktionsa

vgifter 

Ändringen avser införandet av en kompletterande 

påföljdsbestämmelse men är i övrigt endast av 

redaktionell karaktär. 

Vad författningen innebär 

Förordningens 11 kap. kompletteras med en ny paragraf, 

"8b §", som anger att en miljösanktionsavgift om 5 000 

kronor ska betalas om en aktör för sent inkommer med 

obligatoriska uppgifter till avfallsregistret. 

Övriga ändringar medger endast uppdaterade hänvisningar 

och redaktionella korrigeringar. 

2022-01-01 För kännedom:  

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Berör alla verksamhetsutövare och 

aktörer som ska lämna uppgifter i 

avfallsregistret. Sanktionsavgifter 

utfaller om uppgifter saknas eller 

inkommer för sent. 

 

 


