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Ändringar i befintlig lagstiftning som har trätt i kraft under den angivna perioden 2022-08-15 – 2023-01-15 

Författning Ändring Sammanfattning Ikraftträdande Så här berörs verksamheten 

Kemikaliehantering (14 kap miljöbalken) 

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 2022:1438 

Kommissionens 

förordning (EU) 

2022/1438 av 

den 31 augusti 

2022 om 

ändring av 

bilaga II till 

Europaparlame

ntets och rådets 

förordning (EG) 

nr 1107/2009 

vad gäller 

särskilda 

kriterier för 

godkännande 

av verksamma 

Ändringen innebär fastställda kriterier för att godkänna 

mikroorganismer som kan användas i stället för 

kemiska växtskyddsmedel. Berör tillverkare och 

användare. 

Övergångsbestämmelser 

Förordning (EG) nr 1107/2009, i den lydelse som var 

tillämplig den 20 november 2022 ska fortsätta att tillämpas i 

följande fall: 

1. Förfaranden för godkännande av ett verksamt ämne 

som är en mikroorganism eller en ändring av 

godkännandet av ett sådant ämne för vilket den 

dokumentation som föreskrivs i artikel 8.1 och 8.2 i 

förordning (EG) nr 1107/2009 lämnas in före den 21 

november 2022; 

2. Förfaranden för ett förnyat godkännande av ett 

verksamt ämne som är en mikroorganism där ansökan 

om förnyelse enligt artikel 5 i kommissionens 

2022-09-21 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Berör er om ni använder 

växtskyddsmedel. Ändringen innebär 

fastställda kriterier för att godkänna 

mikroorganismer som verksamt ämne i 

stället för kemiska växtskyddsmedel. 

 



ämnen som är 

mikroorganisme

r 

genomförandeförordning (EU) 2020/1740 (3)lämnas in 

före den 21 november 2022. 

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 2022:1443 

Kommissionens 

genomförandef

örordning (EU) 

2022/1443 av 

den 31 augusti 

2022 om att inte 

godkänna 

kalciumpropion

at som 

allmänkemikalie 

i enlighet med 

Europaparlame

ntets och rådets 

förordning (EG) 

nr 1107/2009 

om utsläppande 

av 

växtskyddsmed

el på 

marknaden 

Ändringen innebär att ämnet kalciumpropionat inte 

godkänns som allmänkemikalie i växtskyddsmedel. För 

kännedom för tillverkare och användare av 

växtskyddsmedel. 

 

2022-09-21 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Berör er om ni använder 

växtskyddsmedel. Ändringen innebär 

att ämnet kalciumpropionat inte 

godkänns som allmänkemikalie i 

växtskyddsmedel. 

 

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 2022:1444 

Kommissionens 

genomförandef

örordning (EU) 

2022/1444 av 

den 31 augusti 

2022 om att inte 

godkänna svart 

såpa E470a 

som 

allmänkemikalie 

i enlighet med 

Europaparlame

Ändringen innebär att ämnet svart såpa E470a inte 

godkänns som allmänkemikalie i växtskyddsmedel. För 

kännedom för tillverkare och användare av 

växtskyddsmedel. 

 

2022-09-21 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet 

Berör er om ni använder 

växtskyddsmedel. Ändringen innebär 

att ämnet svart såpa E470a inte 

godkänns som allmänkemikalie i 

växtskyddsmedel. 

 



ntets och rådets 

förordning (EG) 

nr 1107/2009 

om utsläppande 

av 

växtskyddsmed

el på 

marknaden 

KIFS 2017:7 

Kemikalieinspektionens föreskrifter 

(KIFS 2017:7) om kemiska 

produkter och biotekniska 

organismer 

KIFS 2022:7 

Föreskrifter om 

ändring i 

Kemikalieinspek

tionens 

föreskrifter 

(KIFS 2017:7) 

om kemiska 

produkter och 

biotekniska 

organismer 

Ändringen avser en förlängning av tidsbegränsade 

undantag för viss användning av kvicksilver. Berör 

främst företag inom läkemedelssektorn, 

avloppsreningsverk och industri där COD-analys 

förekommer, samt verksamheter för medicinsk 

diagnostik. 

Vad författningen innebär 

I föreskrifterna förlängs de tidsbegränsade undantag för 

godkänd användning av kvicksilver inom vissa områden, 

med anledning av att det ännu bedöms saknas 

kvicksilverfria alternativ. Följande användningar berörs av 

ändringen: 

• Kvicksilverföreningar för analys enligt internationella 

standardmetoder inom läkemedelsområdet. 

"Användandegodkännandet förlängs t.o.m. den 31 

december 2025." 

• Kvicksilverföreningar för analys av COD och i ampuller 

för COD-analys. "Användandegodkännandet förlängs 

t.o.m. den 31 december 2025." 

• Kvicksilverföreningar för analys samt forskning och 

utveckling inom medicinsk diagnostik. 

"Användandegodkännandet förlängs t.o.m. den 31 

december 2023." 

2023-01-01 Berör: 

• Krematorieverksamhet 

Berör er om COD-analys görs. 

Ändringen innebär en förlängning av 

användargodkännandet avseende 

kvicksilver i dessa verksamheter. 

 

SFS 2014:425 Förordning om 

bekämpningsmedel 

SFS 2022:289 

Förordning om 

ändring i 

förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsm

edel 

Ändringen anger kompletterande restriktioner mot 

användning av växtskyddsmedel i vissa områden. 

Vad författningen innebär 

Användning av växtskyddsmedel utan tillstånd i sådana 

parker, trädgårdar eller andra områden som huvudsakligen 

är avsedda att vara rekreationsområden för allmänheten, 

förbjuds. 

2022-10-01 För kännedom: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet  

Berör er om ni använder 

växtskyddsmedel i parker, trädgårdar 

eller andra rekreationsområden som är 



tillgängliga för allmänheten. Ändringen 

innebär ett förbud mot användning 

utan tillstånd. 

Avfallshantering (15 kap miljöbalken) 

SFS 2020:614 Avfallsförordning SFS 2022:1307 

Förordning om 

ändring i 

avfallsförordnin

gen (2020:614) 

Ändringen avser i huvudsak införandet av nya 

bestämmelser om utsortering och separat insamling av 

avfall. 

Vad författningen innebär 

Ändringen i förordningen är betydande och för dess 

fullständiga omfattning rekommenderas dess fulltext. Nedan 

redogörs för de "ändringar" eller tillkommande 

bestämmelser som skett i respektive paragraf. 

3 kap. "Utsortering och separat insamling av avfall" 

4 §: För den som har förpackningsavfall gäller att följande 

material ska sorteras ut från annat avfall: 

1. papper och kartong, 

2. plast, 

3. metall, 

4. färgat glas, 

5. ofärgat glas 

6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett 

retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen om 

producentansvar för förpackningar, 

7. trä, och 

8. material som inte avses i 1–7 (övrigt 

förpackningsmaterial). 

Förpackningsavfall innehållandes rester av farligt avfall ska 

sorteras ut och hanteras som farligt avfall. 

4 a §: Förpackningar som innehåller avfall ska skiljas från 

innehållet, dock ej om förpackningen innehåller farligt avfall 

eller läkemedelsavfall och förpackningen underlättar den 

praktiska hanteringen av avfallet. 

4 b §: Förpackningsavfall i hushåll ska lämna det 

utsorterade förpackningsavfallet till ett retursystem om 

avfallet utgörs av sådana plastflaskor eller metallburkar som 

retursystemet är utsett för, eller till ett av kommunen 

2023-01-01 Berör: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet  

Berör er där förpackningsavfall 

uppstår. Utsorteringskraven på 

förpackningar har förtydligats, både 

vad gäller material och hantering, icke 

farligt avfall måste till exempel 

avskiljas från förpackningen. Det införs 

även specifika regler för arrangemang, 

torg och parker. 

 



tillhandahållet insamlingssystem för övrigt 

förpackningsavfall. 

4 c §: Innehavare av sådant förpackningsavfall som 

producerats i samband med en verksamhet ska lämna 

avfallet till 

1. de kostnadsfria mottagningsplatser som tillhandahålls 

av en producentansvarsorganisation, 

2. ett anmält marknadsdrivet system för återanvändning 

eller materialåtervinning, 

3. ett retursystem om avfallet utgörs av plastflaskor eller 

metallburkar som retursystemet är avsett för, eller 

4. kommunens insamlingssystem om verksamheten har 

en avfallshantering som är samlokaliserad med 

hushållens och verksamheten har valt kommunal 

insamling. 

4 d-e §§: Vid drift av serveringsställen där mat eller dryck 

säljs i förpackningar, eller vid arrangemang som innebär att 

besökare producerar förpackningsavfall på arrangemanget, 

ska den som har sådant förpackningsavfall som 

producerats på serveringsstället eller besökarna på 

arrangemanget ges möjlighet att sortera ut avfallet i de 

material som avses i 3 kap. 4 § och därefter kunna hantera 

avfallet enligt 4 c §. 

4 f §: För den som producerar förpackningsavfall på vissa 

torg och parker gäller att avfallet ska sorteras ut och, i 

stället för att lämnas till ett retursystem eller ett av 

kommunen tillhandahållet insamlingssystem, lämnas till ett 

system för insamling som avses i 6 kap. 8 § förordningen 

om producentansvar för förpackningar eller i ett sådant 

insamlingskärl som avses i 6 kap. 9 § samma förordning. 

11 a §: Farligt avfall ska sorteras ut, samlas in och hanteras 

skilt från annat avfall. Förpackningar som innehåller farligt 

avfall ska hanteras på samma sätt, om förpackningen 

underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. 

13, 14 a, 15 a §§: Naturvårdsverket bemyndigas att i 

enskilda fall ge en kommun eller ansvarig 

producentansvarsorganisation dispens från kravet på 

separat insamling av förpackningsavfall, samtidigt som 

tillsynsmyndigheten bemyndigas att under samma 



förutsättningar ge dispens från kravet på att skilja 

förpackningar från innehållet. 

4 kap. "Övrig hantering av avfall " 

14 a §: Den som ansvarar för sådant avfall som lagras som 

en del av att samla in det, ska säkerställa att avfallet 

behandlas, förutsatt att det inte längre är motiverat att lagra 

avfallet. 

5 kap. "Tillstånd och anmälan" 

18 §: Kravet på kontroll när avfall som producerats eller 

hanterats i en yrkesmässig verksamhet lämnas till någon 

annan, gäller inte för sådana aktörer som på uppdrag av 

någon annan lämnar avfallet till en mottagare som har 

anvisats av uppdragsgivaren, utan då ska i stället 

uppdragsgivaren anses lämna avfallet till mottagaren. 

Därutöver sker ett större antal reviderade hänvisningar samt 

korrigeringar med anledning av de nya förordningarna om 

producentansvar för producentansvar respektive 

elutrustning. 

 

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 Berör: 

• 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 

byggförordninge

n (2011:338) 

Denna ändring handlar om plan- och bygglagens krav 

på system för fastighetsautomation och 

fastighetsstyrning, bredbandsanslutning och 

egenskapskrav avseende laddning av elfordon. 

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. 

2025-01-01 Berör: 

• Allmän 

begravningsverksamhet 

• Krematorieverksamhet  

Berör främst er som fastighetsägare 

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. 

 



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, 

egenskapskrav avseende laddning av elfordon samt om 

egenskapskraven i vissa fall ska genomföras vid en senare 

tidpunkt. 

 


