WSP Environmental ändringsmeddelande yttre miljö. Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
(SKKF): Laglista Yttre miljö
Ändringar i befintlig lagstiftning som har trätt ikraft under den angivna perioden 2019-08-01 – 2020-01-15
Författning

Ändring

Ikraftträdande

Ändringsnr.

Så här berörs verksamheten

2020-01-01

SFS 2019:1263

Berör:

Allmänna krav (1-7 kap miljöbalken)
SFS 1998:808 Miljöbalk

Dessa ändringar handlar om att vi bättre ska genomföra
avfallsdirektivets syften genom bland annat att
verksamhet för behandling av avfall som är tillståndseller anmälningspliktig endast får tillåtas om det finns
skäl att anta att den planerade behandlingen kommer
att uppfylla vissa krav i 15 kap. miljöbalken. Uttryck
som biprodukter och bortskaffande av avfall
specificeras ytterligare.
Vad författningen innebär
I 9 kap har en ny paragraf tillkommit; 7a§, som innebär att
en verksamhet för behandling av avfall som är tillståndseller anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken bara får
tillåtas om det finns skäl att anta att den planerade
behandlingen av avfallet kommer att uppfylla kraven i 15
kap. 11 § miljöbalken.
I 15 kap 1§ införs en bestämmelse som innebär att det ska
vara säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att
fortsätta att användas för att kunna klassas som en
biprodukt. Bestämmelsen läggs till för att förtydliga att en
fortsatt användning av ämnet eller föremålet inte bara ska
vara möjlig eller trolig utan faktiskt kommer att ske.
I 15 kap 6§ förklaras innebörden av begreppet ”bortskaffa
avfall” som att göra sig av med eller förbereda för att göra
sig av med något som är avfall utan att återvinna det eller
utan att lämna det till någon som samlar in eller
transporterar bort det.
I 15 kap 11§ förtydligas avfallsinnehavarens ansvar så
tillvida att särskild hänsyn ska tas till den risk som
hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark,

•
•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Berör de verksamheteter där avfall
uppstår och där verksamhetsutövaren
omhändertar/behandlar avfall.
Det klargörs vad som menas med
biprodukt och att bortskaffa avfall samt
verksamhetsutövarens ansvar för
risker med avfallshanteringen.
För att klassas om biprodukt ska det
vara säkerställt att ämnet eller
föremålet kommer att fortsätta
användas.
Detta kan medföra att rutiner för
avfallshantering behöver ses över för
de olika verksamheterna.
Ändringarna medför även att
verksamhetsutövare som söker
tillstånd för vattenverksamhet hos
mark- och miljödomstolen kan förvänta
sig villkor (och rekommenderas därför
föreslå) för avslutande av
verksamheten och efterbehandling.

växter eller djur, de olägenheter som hanteringen kan
innebära genom buller eller lukt och till den negativa
påverkan som hanteringen kan ha på särskilt skyddade
områden.
I 22 kap 25a§ ändras ”kategorier av avfall” till ”avfallstyper”
samt viss språklig korrigering görs och en ny bestämmelse
införs i fjärde punkten som innebär ett krav på att domen
även ska innehålla de villkor som behövs i fråga om
åtgärder för avslutande av verksamheten och
efterbehandling.
I 22 kap 25 c§ är ändringen endast redaktionell.
För verksamhetsutövarna blir det nu tydligare och mer
förutsägbart hur avfall ska hanteras när kraven på
avfallshantering preciseras. För de verksamhetsutövare
som bedriver verksamheter där restprodukter uppkommer
blir det enklare att bedöma om dessa kan klassas som
biprodukter. För den som ansöker om tillstånd eller gör en
anmälan om en avfallsbehandlingsverksamhet är det en
fördel att det förtydligas vilka krav som ställs för att
verksamheten ska tillåtas.
När författningen träder i kraft
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

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

Ändringen innebär att godkännandet av det verksamma
ämnet metiokarb inte förnyas och att medlemsstaterna
ska återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som
innehåller metiokarb som verksamt ämne senast den 3
januari 2020.
Vad författningen innebär
Medlemsstaterna ska återkalla godkännanden för
växtskyddsmedel som innehåller metiokarb som verksamt
ämne senast den 3 januari 2020.
Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar
i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska

2019-10-03

EU 2019:1606

Kan vara aktuellt för Allmän
begravningsverksamhet om man
använder växtskyddsmedel
innehållande Metiokarb. Dessa
växtskyddsmedel ska återkallas.

vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast den 3 april
2020.
När författningen träder i kraft
Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 2019.

