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Ändringar i befintlig lagstiftning som har trätt ikraft under den angivna perioden 2021-08-16 – 2022-01-15 

Författning Ändring Sammanfattning Ikraftträdande Så här berörs verksamheten 

Allmänna krav (1-7 kap miljöbalken) 

SFS 1998:808 Miljöbalk SFS 2021:881 

Lag om ändring 

i miljöbalken 

(1998:808) 

Ändringen avser i huvudsak nödvändiga revideringar 

för att genomföra krav i avfallsdirektivet och 

engångsplastdirektivet i svensk rätt. 

Vad författningen innebär 

15 kap. "Avfall " 

8 a §: I paragrafen anges en definition av vad som avses 

med "producent "i kapitlet och motsvarar i stora delar den 

nuvarande bestämmelsen i 9 §. Ändringen som görs är 

"dels "att förklaringen av ordet producent ändras genom att 

även den som yrkesmässigt utvecklar, bearbetar eller 

behandlar en produkt ska betraktas som producent, "dels 

"att den som i sin yrkesmässiga verksamhet producerar 

sådant avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- 

eller miljöskäl istället ska betraktas som avfallsproducent 

enligt 4 §. 

9 §: Paragrafens lydelse är ny och anger vad som vid 

tillämpning av miljöbalken avses med "system för utökat 

2021-11-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Ändringarna möjliggör främst för 

kommande ändringar i förordningar 

och föreskrifter avseende 

producentansvar för avfallshantering, 

men det införs även hårdare straff för 

ringa nedskräpning på allmän plats 

eller plats som allmänheten har insyn 

till (tidigare var det ansvarsfrihet vid 

ringa förseelse - nu kan man få böter 

för ett kolapapper eller en fimp). 

 



producentansvar för avfallshantering "och 

"producentansvarsorganisation". 

27 kap. "Avgifter " 

4 §: Paragrafen innehåller ett bemyndigande för kommunen 

att utta avgift för den avfallshantering som kommunerna är 

skyldiga att utföra och för vissa avfallsförebyggande 

åtgärder, och ändras på så sätt att renhållningsavgiften 

även får avse information om avfallshantering vad gäller 

avfall som kommunen ansvarar för. 

29 kap. "Straffbestämmelser och förverkande" 

11 §: Paragrafen, som fastställer straffrihet i vissa fall, 

ändras genom att hänvisningen till 7 a § om 

nedskräpningsförseelse tas bort. Undantaget för ringa 

nedskräpningsförseelser gäller därför inte längre. 

Övriga ändringar är endast av redaktionell karaktär eller 

saknar relevans för yttre miljö. För ändringens fullständiga 

omfattning rekommenderas lagens fulltext. 

Kemikaliehantering (14 kap miljöbalken) 

EG-EEG 2006:1907 

Europaparlamentets och rådets 

förordning 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 

EU 2021:2204 

Kommissionens 

förordning (EU) 

2021/2204 av 

den 13 

december 2021 

om ändring av 

bilaga XVII till 

Europaparlame

ntets och rådets 

förordning (EG) 

nr 1907/2006 

om registrering, 

utvärdering, 

godkännande 

och 

begränsning av 

kemikalier 

(Reach) vad 

Ändringen avser uppförandet av vissa omklassificerade 

CMR-ämnen på förteckningen över ämnen som 

omfattas av begränsningsbestämmelser för 

framställning, utsläppande på marknaden och 

användning. 

2022-01-03 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Berör er om ni hanterar CRM-ämnen 

(cancerogena, reproduktionstoxiska 

och mutagena ämnen) upptagna i 

CLP-förordningen. Ändringen innebär 

en omklassificering av vissa CMR-

ämnen. 



gäller 

cancerframkalla

nde, mutagena 

eller 

reproduktionsto

xiska ämnen 

(CMR-ämnen) 

EG-EEG 2009:1107 

Europaparlamentet 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 

EU 2021:1379 

Kommissionens 

genomförandef

örordning (EU) 

2021/1379 av 

den 19 augusti 

2021 om att inte 

förnya 

godkännandet 

av det 

verksamma 

ämnet 

famoxadon i 

enlighet med 

Europaparlame

ntets och rådets 

förordning (EG) 

nr 1107/2009 

om utsläppande 

av 

växtskyddsmed

el på 

marknaden, och 

om ändring av 

kommissionens 

genomförandef

örordning (EU) 

nr 540/2011 

Ändringen anger ett icke förnyat godkännande av det i 

växtskyddsmedel verksamma ämnet famoxadon. 
2021-09-09 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

Berör er om ni använder det 

verksamma ämnet famoxadon som 

växtskyddsmedel. Ändringen innebär 

ett icke förnyat godkännande. 

 



KIFS 2008:3 

Kemikalieinspektionens föreskrifter 

om bekämpningsmedel 

KIFS 2021:4 

Föreskrifter om 

ändring av 

Kemikalieinspek

tionens 

föreskrifter 

(KIFS 2008:3) 

om 

bekämpningsm

edel 

Ändringen medger ändringar i kriterierna för 

hänförande av växtskyddsmedel till behörighetsklasser, 

samt införandet av en ny bestämmelse om undantag 

från förbudet i bekämpningsmedelsförordningen att 

använda växtskyddsmedel inom vissa områden. 

Vad författningen innebär 

Föreskrifterna avser "dels "revideringar i 3 kap. 20 § 

kriterierna för hänförande av växtskyddsmedel till 

behörighetsklasser, "dels "införandet av en ny bestämmelse 

i 3 kap. 21 § som fastställer undantag från förbudet i 

bekämpningsmedelsförordningen att använda 

växtskyddsmedel inom vissa områden. Ändringarna i 

föreskrifterna syftar till att förebygga hälsorisker för icke 

yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel och för 

miljön, samt att möjliggöra viss 

bekämpningsmedelsanvändning i områden förelagda med 

användningsförbud. 

I de nya bestämmelserna i 3 kap. 20 § utökas den grupp av 

verksamma ämnen som enbart ska placeras i klass 1 och 

klass 2, medan kriterierna för placering av växtskyddsmedel 

i klass 3 skärps. 

Därutöver införs en ny bilaga 15, som förtecknar sådana 

växtskyddsmedel innehållandes ämnen med låg risk och 

som därmed ingår i de växtskyddsmedel som får hänföras 

till klass 3. 

Till föreskrifterna införs även en ny paragraf, 3 kap. 21 §, 

som medger undantag från förbudet i 2 kap. 37 § 2–6 

förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. 

Undantagna växtskyddsmedel är sådana vars verksamma 

ämnen är godkända med låg risk enligt EU-förordning nr 

540/2011, eller som förtecknas i föreskrifternas bilaga 15. 

2021-10-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

Berör er om ni hanterar 

växtskyddsmedel och innebär bland 

annat ändringar i kriterierna avseende 

behörighetsklasser och inför en ny 

bestämmelse som medger undantag 

från förbudet att använda 

växtskyddsmedel inom vissa områden. 

 

SFS 2014:425 Förordning om 

bekämpningsmedel 

SFS 2021:229 

Förordning om 

ändring i 

förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsm

edel 

Ändringen avser revideringar i bestämmelserna om 

godkännande och hantering av bekämpningsmedel. 

Vad författningen innebär 

Förordningen medger ett antal ändringar i bestämmelserna 

för växtskyddsmedel och biocidprodukter, samt språkliga 

och redaktionella korrigeringar. 

2 kap. "Växtskyddsmedel" 

2021-10-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

Ändringen berör verksamheter som 

hanterar bekämpningsmedel i form av 

växtskyddsmedel eller biocidprodukter. 

Växtskyddsmedel får inte längre 

användas på skolgårdar eller gårdar till 



37 §: Ändringarna i paragrafen medger att förbud mot 

användning av växtskyddsmedel även ska gälla på 

skolgårdar, lekplatser, i parker eller trädgårdar som 

allmänheten har tillträde till, inom koloniträdgårdsområden 

eller i växthus som inte används yrkesmässigt, på tomtmark 

för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, 

samt på växter inomhus utom i produktionslokaler, 

lagerlokaler och liknande lokaler. 

40 §: Ändringarna i paragrafen upphäver förbudet att utan 

särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt 

använda växtskyddsmedel på tomtmark för flerfamiljshus, 

på gårdar till skolor och förskolor, samt på lekplatser, parker 

och trädgårdar som allmänheten har tillträde till. 

40 a §: Ny paragraf som medger undantag från 

tillståndsplikten i 40 § för växtskyddsmedel som i föreskrifter 

meddelade enligt 37 a § har undantagits från 

användningsförbudet i 37 §. Därtill fastställs undantag från 

tillståndsplikten i 40 § för viss användning av 

växtskyddsmedel. 

41 a §: I denna nya paragraf anges att anmälningskrav 

enligt 41 § inte gäller sådana växtskyddsmedel som i 

föreskrifter meddelade enligt 37 a § har undantagits från 

användningsförbudet i 37 §. 

förskolor eller på lekplatser som 

allmänheten har tillträde till, i parker 

eller trädgårdar eller andra områden 

som i första hand är avsedda att vara 

rekreationsområden som allmänheten 

har tillträde till, inom 

koloniträdgårdsområden eller i växthus 

som inte används yrkesmässigt, på 

tomtmark för bostadshus eller på 

krukväxter i hemträdgårdsmiljö, 

eller på växter inomhus utom i 

produktionslokaler, lagerlokaler och 

liknande lokaler. 

Kemikalieinspektionen får dock 

meddela undantag från detta för 

sådana ämnen som bedöms innebära 

begränsad risk för människors hälsa 

och miljön. 

 

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 

Förordningen anger de i författningen gällande 

definitionerna av begreppen "tidningar", "tidningspapper 

"och "returpapper". Vidare fastställs att kommunen ansvarar 

för att tillhandahålla ett system med lättillgängliga 

insamlingsplatser för insamling av utsorterat returpapper 

från den som innehar sådant, samt att kommunen ska 

säkerställa en hantering av returpapper som möjliggör en 

okomplicerad materialåtervinning. 

Ett materialåtervinningsmål på 90 viktprocent av det 

producerade returpappret införs, med Naturvårdsverket som 

ansvarig myndighet för uppföljning av målet. 

2022-01-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Förändringar avseende insamling av 

returpapper. I och med ändringen är 

kommunen ansvarig för att 

tillhandahålla lättillgängliga 

insamlingsplatser för returpapper. 

Vidare införs ett 

materialåtervinningsmål på 90 

viktprocent av det producerade 

returpappret. 



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. 

Övriga ändringar medger avlägsnandet av referenser till 

den upphävda förordningen (2018:1463) om 

producentansvar för returpapper, eller är endast av 

redaktionell karaktär. 

Ändringen innebär även förtydligande 

vid vilken länsstyrelse verksamheterna 

ska anmäla transport av farligt avfall. 

 

Tillsyn och egenkontroll (26 kap miljöbalken) 

NFS 2016:8 Naturvårdsverkets 

föreskrifter om miljörapport 

NFS 2021:9 

Föreskrifter om 

ändring i 

Naturvårdsverk

ets föreskrifter 

(2016:8) om 

miljörapport 

Ändringen avser utökade krav på innehåll i den 

miljörapport som utövare av tillståndspliktig 

verksamhet varje år är skyldig att lämna in. 

Vad författningen innebär 

Föreskrifterna ändras på så sätt att det genomförs ett tillägg 

som innebär att även energitorv ska ingå i miljörapporten, 

samt att de uppgifter som ska lämnas om odlings- och 

energitorv utökas till att även omfatta den totala aktiva 

produktionsarealen, angivet i hektar. 

Till föreskrifterna införs därtill nya bestämmelser som anger 

att miljörapporter även ska innehålla uppgifter om mängder 

producerat och hanterat avfall, förutsatt att verksamheten 

producerar eller hanterar avfall och innefattar sådan 

verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 

vissa delar av miljöprövningsförordningen. Uppgiftskraven 

omfattar avfallskod, mängden och enhet på mängden 

producerat och hanterat avfall, torrsubstanshalt vid vissa 

typer av slamavfall, samt för hanterat avfall även 

hanterings- och underkod. 

2022-01-01 Berör: 

• Krematorieverksamhet 

Ändringen innebär att uppgifter om 

mängd primärt, sekundärt och hanterat 

avfall ska redovisas i miljörapporten 

enligt kraven i bilaga 7 till 

föreskrifterna. Gäller från och med 

miljörapporten för 2022.  

 

 

Skatter, avgifter, straff och påföljder 

SFS 2012:259 Förordning om 

miljösanktionsavgifter 

SFS 2020:690 

Förordning om 

ändring i 

förordningen 

(2012:259) om 

Ändringen avser införandet av en kompletterande 

påföljdsbestämmelse men är i övrigt endast av 

redaktionell karaktär. 

Vad författningen innebär 

2022-01-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 



miljösanktionsa

vgifter 

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. 

Berör alla verksamhetsutövare och 

aktörer som ska lämna uppgifter i 

avfallsregistret. Sanktionsavgifter 

utfaller om uppgifter saknas eller 

inkommer för sent. 

 

Byggnation 

SFS 2010:900 Plan- och bygglag SFS 2021:788 

Lag om ändring 

i plan- och 

bygglagen 

(2010:900) 

Ändringen avser införandet av en kompletterande 

premiss för att Byggnadsnämnden ska få lämna 

slutbesked. 

Vad författningen innebär 

För att Byggnadsnämnden ska få meddela att ett 

byggnadsverk får tas i bruk, ska byggherren ha lämnat in en 

klimatdeklaration med uppgifter om byggnaden och dess 

klimatpåverkan under byggskedet, alternativt gjort sannolikt 

att det inte finns någon skyldighet att ge in en 

klimatdeklaration. 

2022-01-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Ändringen innebär införandet av ett 

krav på att lämna in klimatdeklaration 

för att få slutbesked från 

Byggnadsnämnden. 

 

 

Ny och ersättande lagstiftning som har trätt ikraft, samt lagstiftning som har upphävts, under den angivna perioden 

Författning Ändring Sammanfattning Ikraftträdande Så här berörs verksamheten 

Brandfarliga och explosiva varor 

NFS 2017:5 Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid hantering 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor 

Ersätts av 

NFS 2021:10 

Naturvårdsverk

ets föreskrifter 

om skydd mot 

mark- och 

vattenförorening 

vid hantering av  

brandfarliga 

vätskor och 

spilloljor 

Nya föreskrifter som medger bestämmelser vid 

hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i 

cisterner samt i lösa behållare. 

Vad författningen innebär 

Föreskrifterna gäller vid hantering av sådana brandfarliga 

vätskor och spilloljor som förvaras i cisterner ovan och i 

mark med anslutna rör- och slangledningar samt i lösa 

behållare, och medger krav på information till 

tillsynsmyndigheten och inom vattenskyddsområde krav på 

och kontroll av sekundärt skydd. För verksamheter inom 

vattenskyddsområde gäller föreskrifternas bestämmelser 

vid hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor och 

2022-01-01 Berör huvudsakligen verksamheter 

som förvarar vätskor och spilloljor i 

cisterner och lösa behållare ovan mark 

i vattenskyddsområde. 

Nya krav på information till 

tillsynsmyndigheten vid hantering av 

mer än 150 l brandfarlig vätska eller 

spillolja inom vattenskyddsområde 

(tidigare fanns ett informationskrav vid 

250 l). 



spilloljor, och för verksamheter utanför vattenskyddsområde 

gäller bestämmelserna vid hantering av mer än 1 m3 

brandfarliga vätskor och spilloljor. Bestämmelserna i 

föreskrifterna gäller dock inte för sådan hantering som är 

tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen, eller för 

transporter av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). 

Vid hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller 

spilloljor i lösa behållare inom ett och samma 

vattenskyddsområde, eller vid installation av en sådan 

cistern som omfattas av föreskrifternas bestämmelser, ska 

en skriftlig underrättelse inkomma till tillsynsmyndigheten 

senast fyra veckor innan inledd hantering eller påbörjad 

installation. Verksamhetsutövaren ska även hålla 

kontrollrapporten för den senast utförda kontrollen tillgänglig 

för tillsynsmyndigheten. 

För cisterner i och ovan mark samt lösa behållare inom 

vattenskyddsområdets vattentäktzon och i den inre och yttre 

skyddszonen, ska det finnas ett sekundärt skydd som ska 

vara tätt, motståndskraftigt och utformat så att kontroll är 

möjlig. Kontroll av sekundära skydd för cisterner ska utföras 

av certifierade kontrollorgan, som ansvarar för utfärdandet 

av en kontrollrapport. Verksamhetsutövaren ansvarar för att 

lämna de uppgifter som behövs för att kontrollorganet ska 

kunna göra en bedömning av det sekundära skyddet och 

utfärda en kontrollrapport. 

Sådana cisterner med anslutna rör- och slangledningar som 

tas ur bruk ska tömmas och rengöras och åtgärder som 

hindrar cisterner från att återfyllas med brandfarliga vätskor 

eller spilloljor ska vidtas. Senast i samband med att 

cisternen tas ur bruk ska verksamhetsutövaren informera 

tillsynsmyndigheten om hur cisternen med anslutna rör- och 

slangledningar samt eventuella föroreningar ska 

omhändertas. 

För bestämmelsernas fullständiga omfattning 

rekommenderas föreskrifternas fulltext. 

Förtydligande om när sekundärt skydd 

behöver vara installerat vid inrättande 

av nytt vattenskyddsområde. 

Krav på kontroll av det sekundära 

skyddet för cisterner inom 

vattenskyddsområde införs. 

Övergångsregler finns. 

 

Tillsyn och egenkontroll (26 kap miljöbalken) 

NFS 2000:15 Naturvårdsverkets 

föreskrifter om genomförande av 

Ersätts av Nya föreskrifter som medger bestämmelser om mätning 

och provtagning i vissa yrkesmässiga verksamheter. 
2022-01-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 



mätningar och provtagningar i 

vissa verksamheter 
NFS 2021:6 

Naturvårdsverk

ets föreskrifter 

om 

genomförande 

av mätningar 

och 

provtagningar i 

vissa  

verksamheter 

Vad författningen innebär 

Föreskrifterna gäller för sådana yrkesmässigt bedrivna 

miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillstånds- eller 

anmälningsplikt och anger att sådana verksamhetsutövare 

ska utföra mätningar och provtagningar i den utsträckning 

det behövs för att kunna kontrollera att tillståndet och övriga 

föreskrivna bestämmelser följs. Vidare anges att sådana 

verksamhetsutövare ska dokumentera vilka krav som gäller 

för kontroll av verksamheten, vilka metoder för mätning, 

provtagning och analys som används, vilka tekniska 

förhållanden som omger mätningen eller provtagningen, tid 

och plats samt resultaten från genomförd kontroll. 

Dokumentationen ska sedan sparas i fem år. 

I samband med att föreskrifterna träder i kraft, upphör NFS 

2000:15 att gälla. 

• Krematorieverksamhet 

Huvudsakligen redaktionella ändringar 

och förtydliganden. Några justeringar 

av ert kontrollprogram/er egenkontroll 

bedöms inte behövas med anledning 

av dessa ersättande föreskrifter. 

 

 

Kommande ändringar i befintlig lagstiftning 

Författning Ändring Sammanfattning Ikraftträdande Så här berörs verksamheten 

Byggnation 

SFS 2010:900 Plan- och bygglag SFS 2017:267 

Lag om ändring 

i plan- och 

bygglagen 

(2010:900) 

Ändringen berör ikraftträdande för tidsbegränsade 

bygglov för byggnader för bostadsändamål. 

Vad innebär ändringen 

Ändring SFS 2017:266 om en förenkling i förhållande till de 

möjligheter som redan finns att uppföra bostäder med 

tidsbegränsade bygglov upphävs den 1 maj 2023. 

De upphävda bestämmelserna gäller fortfarande för mål 

och ärenden som har påbörjats före den 1 maj 2023 och för 

mål och ärenden som avser överklagande av beslut i 

sådana mål och ärenden till dess att målet eller ärendet är 

slutligt avgjort. 

2023-05-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Berör er som fastighetsägare. 

Ändringen påverkar tidsbegränsade 

bygglov. 

 

SFS 2011:338 Plan- och 

byggförordning 

SFS 2020:274 

Förordning om 

ändring i plan- 

och 

Denna ändring handlar om plan- och bygglagens krav 

på system för fastighetsautomation och 

fastighetsstyrning, bredbandsanslutning och 

egenskapskrav avseende laddning av elfordon. 

2025-01-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 



byggförordninge

n (2011:338) 

Vad författningen innebär 

Bland definitionerna har uttrycket "system för 

fastighetsautomation och fastighetsstyrning" lagts till. 

Bestämmelser har tillkommit med särskilda krav avseende 

system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning i nya 

och redan uppförda byggnader samt för egenskapskrav 

avseende bredbandsanslutning och egenskapskrav 

avseende laddning av elfordon. 

Detta innebär att andra byggnader än bostadshus ska vara 

utrustade med ett system för fastighetsautomation och 

fastighetsstyrning om 

1. uppvärmningssystem eller kombinerade 

rumsuppvärmningssystem och ventilationssystem har en 

nominell effekt på över 290 kilowatt, eller 

2. luftkonditioneringssystem eller kombinerade 

luftkonditioneringssystem och ventilationssystem har en 

nominell effekt på över 290 kilowatt. 

Varje parkeringsplats på parkeringar med fler än tio 

parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, 

bostadshus vara utrustad med ledningsinfrastruktur för 

laddning av elfordon. Parkeringar med fler än tio 

parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, andra 

byggnader än bostadshus ska vara utrustade med minst en 

laddningspunkt för laddning av elfordon samt 

ledningsinfrastruktur för sådan laddning till minst en 

femtedel av parkeringsplatserna. Detta gäller dock endast 

byggnader för vilka energi används för att påverka 

inomhusklimatet. 

Parkeringar med fler än tjugo parkeringsplatser som finns i, 

eller på tomten till, andra byggnader än bostadshus ska 

vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av 

elfordon. Detta gäller dock endast byggnader för vilka 

energi används för att påverka inomhusklimatet. 

Byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som 

annars är av betydelse för Sveriges säkerhet undantas i 

vissa fall från dessa krav. 

Boverket får med denna ändring rätt att meddela föreskrifter 

om egenskapskrav avseende energihushållning och 

värmeisolering, avseende bredbandsanslutning, 

Berör främst er vid nybyggnad, 

ombyggnad och annan ändring av en 

byggnad än ombyggnad, men också 

för kännedom. Nya bestämmelser om 

krav på system för 

fastighetsautomation och 

fastighetsstyrning, 

bredbandsanslutning samt 

laddningsstolpar. Ytterligare 

bestämmelser för när laddning av 

elstolpar krävs finns. 

 



egenskapskrav avseende laddning av elfordon samt om 

egenskapskraven i vissa fall ska genomföras vid en senare 

tidpunkt. 

 

Helt ny lagstiftning som trätt ikraft under den angivna perioden. 

Författning Ändring Sammanfattning Ikraftträdande Så här berörs verksamheten 

Branschspecifika krav; byggnation 

SFS 2021:787 Lag om 

klimatdeklaration för byggnader 

Ny Ny lag som anger att byggherrar ska beräkna och 

redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid 

uppförande av en ny byggnad för att få erhålla ett 

slutbesked. 

Vad författningen innebär 

Lagen är ny och syftar till att minska klimatpåverkan i 

samband med att nya byggnader uppförs. Flyttning av 

tidigare uppförda byggnader till ny plats, ombyggnad, 

tillbyggnad eller ändring av en byggnad omfattas inte av 

lagens bestämmelser. 

I samband med att en ny byggnad uppförs ska byggherren 

ansvara för att en klimatdeklaration upprättas och lämnas till 

den registreringsmyndighet som regeringen bestämmer. 

Deklarationen ska innehålla uppgifter om byggnaden i 

fråga, vilken fastighet som byggnaden tillhör samt 

byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och 

adress. Vidare ska byggherren i klimatdeklarationen ange 

uppgifter om byggnadens klimatpåverkan under 

byggskedets olika delar – råvaruförsörjning, transport och 

tillverkning i produktskedet, samt transport, bygg- och 

installationsprocessen i byggproduktionsskedet. Regeringen 

eller registreringsmyndigheten får meddela ytterligare 

föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i en 

klimatdeklaration. 

Uppförandet av vissa byggnader undantas från skyldigheten 

att ge in en klimatdeklaration och innefattar sådana 

byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att 

användas i högst två år, byggnader som inte kräver bygglov 

enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 § plan- och bygglagen (2010:900) 

2022-01-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Kan bli aktuellt för er om ni för egen 

räkning utför eller låter utföra 

byggnads-, rivnings- eller markarbeten 

genom en byggentreprenör eller 

byggmästare (byggherre). Observera 

att till exempel byggnader för energi- 

och verkstadsändamål är undantagna. 

Lagen innebär att byggherren ska 

beräkna och redovisa den 

klimatpåverkan som uppstår vid 

uppförande av en ny byggnad för att få 

erhålla ett slutbesked. 

Klimatdeklarationen ska bland annat 

innehålla uppgifter om 

råvaruförsörjning i produktskedet, 

transport i produktskedet, tillverkning i 

produktskedet, transport i 

byggproduktionsskedet, och bygg- och 

installationsprocessen i 

byggproduktionsskedet. 

Meddela WSP om ni vill att denna 

författning läggs till er laglista.  

 



samt byggnader för industri- eller verkstadsändamål. Även 

ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruk, byggnader 

med en bruttoarea mindre än 100,0 kvadratmeter och 

byggnader som är avsedda för totalförsvaret och byggnader 

av betydelse för Sveriges säkerhet omfattas inte av 

skyldigheten. 

I lagen anges även tillsyns- och överklagandebestämmelser 

samt bestämmelser för registreringsmyndigheten om bl.a. 

personuppgiftshantering. 

För lagens fullständiga omfattning rekommenderas dess 

fulltext. 

SFS 2021:789 Förordning om 

klimatdeklaration för byggnader 

Ny Ny förordning som kompletterar bestämmelserna i 

lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader. 

Vad författningen innebär 

Förordningen anger Boverket som registreringsmyndighet 

och mottagare av klimatdeklarationen. Av förordningen 

följer att klimatdeklarationen ska omfatta hela byggnadens 

klimatskärm och samtliga bärande konstruktionsdelar och 

innerväggar, samt att den beräknade klimatpåverkan ska 

anges i kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter 

bruttoarea. 

I förordningen anges även tillsyns- och 

överklagandebestämmelser samt bemyndiganden för 

Boverket. 

2022-01-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Kan bli aktuellt för er om ni för egen 

räkning utför eller låter utföra 

byggnads-, rivnings- eller markarbeten 

genom en byggentreprenör eller 

byggmästare (byggherre). 

Förordningen kompletterar 

bestämmelserna om lagen om 

klimatdeklaration för byggnader. 

Förordningen anger att byggherren ska 

lämna in klimatdeklarationen till 

Boverket. Förordningen anger också 

att klimatdeklarationen ska omfatta 

hela byggnadens klimatskärm och 

samtliga bärande konstruktionsdelar 

och innerväggar, samt att den 

beräknade klimatpåverkan ska anges i 

kilogram koldioxidekvivalenter per 

kvadratmeter bruttoarea. 

Meddela WSP om ni vill att denna 

författning läggs till er laglista.  

BFS 2021:7 Boverkets föreskrifter 

om klimatdeklaration för byggnader 

Ny Nya föreskrifter som medger kompletterande 

bestämmelser om klimatdeklaration för byggnader. 

Vad författningen innebär 

2022-01-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 



Föreskrifterna kompletterar lagen (2021:787) och 

förordningen (2021:789) om klimatdeklaration för byggnader 

och anger vilken typ av klimatdata som ska användas vid 

beräkningen av klimatpåverkan i byggandets olika skeden, 

samt att det i deklarationen ska redovisas de uppgifter som 

följer av Boverkets formulär för klimatdeklaration. 

Information om invändiga ytskikt på byggnadens 

klimatskärm, bärande konstruktionsdelar eller ytskikt på 

innerväggar ska inte ingå i en klimatdeklaration. Vid 

beräkning av klimatpåverkan ska heller inte upptag av 

växthusgaser räknas in. 

• Krematorieverksamhet 

Kan bli aktuellt för er om ni för egen 

räkning utför eller låter utföra 

byggnads-, rivnings- eller markarbeten 

genom en byggentreprenör eller 

byggmästare (byggherre). Anger vilka 

uppgifter som ska redovisas i 

klimatdeklarationen och vilken typ av 

data som ska användas vid beräkning 

av klimatpåverkan. klimatdeklaration 

ska ges in på ett formulär som 

Boverket har fastställt. 

Meddela WSP om ni vill att denna 

författning läggs till er laglista.  

 

 


