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Ändringar i befintlig lagstiftning som har trätt ikraft under den angivna perioden 2020-01-02 – 2020-08-15
Författning

Ändring

Sammanfattning

Ikraftträdande

Så här berörs verksamheten

Ändringarna i Miljöbalken handlar om att genomföra
EU-direktiv på avfallsområdet i svensk rätt. Uttryck
förnyas, nya ansvarsbestämmelser införs och tidigare
bestämmelser förtydligas.

2020-08-01

Berör:

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

SFS 2020:601
Lag om ändring
i miljöbalken
(1998:808)

Vad författningen innebär
Ändringar som direkt berör verksamheter är som följer
per ändrat lagrum:
MB 14:2 Denna paragraf i miljöbalkens ”kemikaliekapitel”
innehåller definitioner. Förklaringen till termen hantering
ändras på så sätt att ordet ”vara” läggs till. Med hantering
avses således en verksamhet eller en åtgärd som innebär
olika befattningar med en kemisk produkt, bioteknisk
organism eller en vara.
MB 15:1 Denna paragraf i miljöbalkens ”avfallskapitel”
innehåller bestämmelser om när ett ämne eller föremål ska
anses utgöra avfall. Genom ändringen i första stycket har
nu termen avfall samma innebörd i hela miljöbalken. Tredje

•
•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Det är stora förändringar i
avfallslagstiftningen denna gång, både
här och längre fram i detta
ändringsmeddelande.
Det kan därför vara klokt att ni ser över
era avfallsrutiner och kontrollera att ni
bland annat använder de nya begrepp
som nu har fastlagts. Se även över så
att ni vet hur ert avfall behandlas och
ställ krav på att det uppfyller
avfallshierarkin.
Det har fastställts ett flertal ändringar
av grundläggande begrepp och

stycket tas bort. Ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter om när avfallupphör att vara avfall införs i stället
i nya 9 c §.
MB 15:2 handlar om vad som avses med
avfallsförebyggande åtgärder och återanvändning.
Förklaringen av uttrycket avfallsförebyggande åtgärder
ändras så att uttrycket innehållet av farliga ämnen ersätter
mängden skadliga ämnen. Detta betyder att en
avfallsförebyggande åtgärd kan vara en åtgärd som syftar
till en minskning av innehållet av farliga ämnen i material
eller produkter.
En ändring som tydliggör att avfall inte alltid har negativa
effekter på människors hälsa och miljön har också gjorts
och en som innebär att termerna avfallsförebyggande och
återanvändning har samma innebörd inom hela miljöbalken.
MB 15:3 handlar om vad som avses med termen
kommunalt avfall. Nu ersätter uttrycket kommunalt avfall
termen hushållsavfall. Kommunalt avfall definieras som
avfall från hushåll men också avfall från andra källor som
liknar hushållsavfall till sin art och sammansättning.
MB15:4 Här införs en ny förklaring som anger vad som
avses med avfallsproducent. Avfallsproducenter kan vara
ursprungliga avfallsproducenter eller sådana som genom
förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar
avfallets art eller sammansättning. En ursprunglig
avfallsproducent kan vara en verksamhetsutövare som
tillverkar något och genom den tillverkningen ger upphov till
avfall som består av något som ska deponeras.
En förutsättning för att den som genom förbehandling,
blandning eller på annat sätt ändrar avfallets art eller
sammansättning fortfarande ska anses vara
avfallsproducent är att avfallet inte upphör att vara avfall
genom behandlingen.
MB 15:5 ändras så att hantering av avfall får samma
betydelse i hela Miljöbalken. I punkt 1 görs en ändring som
innebär ett förtydligande av att sortering av avfall omfattas
av uttrycket hantera avfall. Till exempel kan detta ske
genom att sortera avfall i olika kärl för olika avfallsfraktioner
för att möjliggöra transport till olika anläggningar eller olika

definitioner inom avfallsområdet, som
berör alla. T ex förtydligande av
definitionerna av avfall (när avfall
upphör att vara avfall),
avfallsproducent, avfallsförebyggande
åtgärder, kommunalt avfall, hantering
av avfall, deponi, behandling av avfall
mm.
Den ursprungliga avfallsproducenten
har ansvaret för kostnaderna för att
hantera det avfall som denna har
producerat samt ett ansvar att se till att
avfallet genomgår en fullständig
behandling i enlighet med
avfallshierarkin och den som
behandlar avfall för någon annans
räkning inte har en skyldighet att
avgöra vilken behandlingsmetod som
är den lämpligaste.

sorters behandling. I punkt 2 görs en ändring som innebär
att med hantera avfall avses att vidta åtgärder som inte
innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att
avfall sorteras.
MB 15:5 a är en ny paragraf och anger vad som menas
med deponi. Deponi är en upplagsplats för avfall antingen
på eller i jorden och kan finnas både på platsen där avfallet
producerats och på andra platser. I denna paragraf anges
också exempel på vad som inte kan anses vara en deponi.
MB 15:6 handlar om vad som avses med uttrycken
behandla avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för
återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall
och deponera avfall och ändras så att dessa uttryck har
samma betydelse i hela Miljöbalken. En förklaring införs av
vad som avses med att deponera avfall samt att
förklaringen av att behandla avfall placeras först i
paragrafen.
MB 15:8 handlar om termer och uttryck i balken och här har
nu införts en ny förklaring som anger vad som avses med
bygg och rivningsavfall och ändringar görs så att detta
begrepp har samma betydelse i hela Miljöbalken.
Förklaringen av bygg- och rivningsavfall avser avfall från
bygg- och rivningsarbeten generellt. Bestämmelsen
omfattar både avfall som uppstår vid större arbeten och
avfall från mindre bygg- och rivningsarbeten i hushåll. Byggoch rivningsavfall kan även uppstå vid anläggningsarbeten.
MB 15:9 a är en ny paragraf som anger vilka villkor som
ska vara uppfyllda för att avfall som har genomgått ett
återvinningsförfarande ska upphöra att vara avfall. För att
upphöra att vara avfall ska ämnet eller föremålet, enligt
punkt 1, vara avsett att användas för ett visst ändamål.
Enligt punkt 2 ska det finnas en marknad för eller
efterfrågan på sådana ämnen eller föremål. Punkt 3anger
att ämnet eller föremålet ska uppfylla krav i lag och annan
författning som är tillämpligt i varje enskilt fall tex för
kemikalier Reach- och CLP. I punkt 4 anges att
användningen av ämnet eller föremålet inte leder till allmänt
negativa följder för människors hälsa eller miljön.
MB 15:9 b är ny och handlar om bestämmelser om vem
som ska se till att ett ämne eller föremål som har upphört att

vara avfall uppfyller tillämpliga krav i lag och annan
författning tex den som för första gången släpper ut ett
ämne eller föremål som har upphört att vara avfall på
marknaden eller den som för första gången använder ett
ämne eller föremål som inte har släppts ut på marknaden.
MB 15:10 handlar om avfallshierarkin och här görs en
ändring så att det blir tydligt att den som behandlar avfall för
någon annans räkning inte har en skyldighet att avgöra
vilken behandlingsmetod som är den lämpligaste. Valet av
metod ska alltid göras av den som är ansvarig för att
avfallet blir behandlat.
MB 15:11 a är ny och klargör den ursprungliga
avfallsproducentens och andra aktörers ansvar för val av
behandlingsmetod och för kostnader för hantering av det
avfall som denna har producerat. Den ursprungliga
avfallsproducenten har ansvaret för kostnaderna för att
hantera det avfall som denna har producerat samt ett
ansvar att se till att avfallet genomgår en fullständig
behandling i enlighet med avfallshierarkin.

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken)
SFS 2013:251
Miljöprövningsförordning

SFS 2020:528
Förordning om
ändring i
miljöprövningsfö
rordningen
(2013:251)

Ändringen anger tillfälliga undantag från tillståndsplikt
för vissa verksamheter till följd av covid-19.
Vad författningen innebär
Förordningen kompletteras med tillfälliga undantag från krav
på tillstånd vid ändring eller brådskande ändring av
tillståndspliktiga verksamheter, samt anger ett mindre antal
reviderade hänvisningar och redaktionella ändringar.
I förordningens 1 kap. 5–5d §§ anges bestämmelser om
undantag från tillståndsplikt. 5 a § berör
krematorieverksamhet:
Tillfälliga undantag från tillståndsplikt
5a §: Paragrafen är ny och medger undantag från krav på
tillstånd vid brådskande ändringar av en tillståndspliktig
verksamhet som krävs till följd av den virusspridning som
orsakar sjukdomen covid-19, och ändringen avser
produktion av sjukvårdsmaterial, medicinsk utrustning eller
andra smittspridningsreducerande produkter, alternativt
sådan krematorieverksamhet som har kvicksilverrening med

2020-06-25

Berör: Krematorieverksamhet
Berör möjligheten för
krematorieverksamhet som har
kvicksilverrening med aktivt kol att
p.g.a. covid-19 tillämpa undantag för
vissa ändringar i verksamheten som
annars är tillståndspliktiga eller
anmälningspliktiga.
Ändringen ska vara tidsbegränsad och
som längst till och med 30 juni 2021.

aktivt kol. Ändringen ska vara tidsbegränsad och som längst
till och med 30 juni 2021.

SFS 1998:899 Förordning om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

SFS 2020:530
Förordning om
ändring i
förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Ändringen anger kompletterande anmälnings- och
handläggandebestämmelser för vissa verksamheter.

2020-06-25

Berör: Krematorieverksamhet
Berör krematorieverksamheter som
med anledning av covid-19 tillämpar
undantag för annars tillståndspliktiga
ändringar i verksamheten.

Vad författningen innebär
Till förordningen adderas sex nya paragrafer som bland
annat kompletterar de bestämmelser om anmälan av
verksamhetsändringar som anges i 1 kap. 5a–5c §§ samt 8
kap. 10 a § miljöprövningsförordningen (2013:251).

Ändringen innehåller bestämmelser
om vad anmälan om ändring av
verksamhet ska innehålla.

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 2020:171
Kommissionens
Förordning (EU)
2020/171 av
den 6 februari
2020 om
ändring av
bilaga XIV till
Europaparlame
ntets och rådets
förordning (EG)
nr 1907/2006
om registrering,
utvärdering,
godkännande
och
begränsning av
kemikalier
(Reach)

Ändringen avser uppförandet av elva nya ämnen till
bilaga XIV som anger tillståndspliktiga ämnen.

SFS 2008:245 Förordning om
kemiska produkter och biotekniska
organismer

SFS 2020:212
Förordning om
ändring i
förordningen
(2008:245) om

Ändringen anger bestämmelser för säkerhetsdatablad
och märkning av kemiska produkter.

2020-02-27

Berör:
•

Vad författningen innebär
•

Till REACH-förordningens 14:e bilaga (bilaga XIV) upptas
ytterligare elva ämnen som ska klassificeras som särskilt
farliga ämnen, och därmed även beläggas med
tillståndskrav vid tillverkning, import eller
nedströmsanvändning av sådana ämnen.

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Ändringen avser 11 nya ämnen som
har klassificerats som särskilt farliga
och lagts till som tillståndspliktiga
ämnen i REACH.
Kontrollera om ni i er verksamhet
hanterar dessa ämnen. De berörda
ämnena framgår av bilagan här:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/?uri=CELEX:32020R0
171

2020-04-07

För kännedom:
•

Vad författningen innebär
I och med ändringen införs två nya paragrafer, 15 och 16
§§, som anger att säkerhetsdatablad och märkningar av

•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

För kännedom för användare av

KIFS 2008:3
Kemikalieinspektionens föreskrifter
om bekämpningsmedel

kemiska
produkter och
biotekniska
organismer

kemiska produkter ska vara på svenska och hänvisar till
bestämmelser i artikel 31.5 i REACH-förordningen, samt
artikel 17.2 i CLP-förordningen. Vidare medges
Kemikalieinspektionen tillstånd att meddela undantag eller
meddela om dispens från märkningskravet. Vid meddelande
om undantag eller beslut om dispens ska det föreligga fara
för människors eller djurs hälsa eller för miljön, de ska vara
tidsbegränsade samt endast avse yrkesmässigt använda
ämnen eller blandningar.

KIFS 2020:1
Föreskrifter om
ändring i
Kemikalieinspek
tionens
föreskrifter
(KIFS 2008:3)
om
bekämpningsm
edel

Ändringen avser revideringar i föreskrifternas bilaga 3
och 6.

kemiska produkter och biotekniska
organismer.
Märkning och säkerhetsdatablad ska
vara skrivna på svenska.
Kemikalieinspektionen får meddela
undantag från språkkravet i vissa fall.

2020-02-06

Vad författningen innebär

För kännedom: Allmän
begravningsverksamhet
För kännedom för de verksamheter
som hanterar bekämpningsmedel.
Uppdateringar i bilaga 3 och 6.

Till föreskrifternas tredje bilaga uppdateras ett trettiotal
bekämpningsmedel på förteckningen över substanser vars
godkännande för utsläppande och tillhandahållande på
marknaden samt användande har upphört under 2019.

Berör verksamheter som på något sätt
hanterar bekämpningsmedel.

Bilaga 6 tillförs ett större antal växtskyddsmedel till
förteckningen över substanser som beviljats utvidgade
produktgodkännanden för mindre användningsområden.

Ändringen innebär att godkännandet
för ett flertal bekämpningsmedel har
dragits tillbaka. Ändringen innebär
också att ett flertal växtskyddsmedel
har beviljats ett utvidgat
produktgodkännande.

För ändringens fullständiga omfattning rekommenderas
föreskrifternas fulltext.

Kontrollera om detta berör er
verksamhet.

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.

Byggnation

2020-08-01

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.

SFS 2010:900 Plan- och bygglag

SFS 2020:239
Lag om ändring
i plan- och
bygglagen
(2010:900)

Ändringen handlar om bestämmelser för laddning av
elfordon för vissa byggnader.

2020-05-15

•

Vad författningen innebär
•

I 8:4 finns bestämmelser om byggnadsverks tekniska
egenskaper. Här har en punkt 11 lagts till och med detta
klargörs att ett byggnadsverk ska ha de tekniska
egenskaper som är väsentliga i fråga om laddning av
elfordon.

SFS 2020:274
Förordning om
ändring i planoch
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.

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Om ni planerar byggnationer, ska
möjligheten att ladda elbilar beaktas.
Ändringen berör krav på byggnadsverk
och ska beaktas av verksamheter när
nybyggnation, ombyggnation eller
ändring av byggnad görs.

I 16:2 finns bemyndiganden för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter om byggnadsverk. Här har två nya punkter lagts
till. Punkten 6 innebär en generell rätt att meddela
föreskrifter om krav i fråga om energihushållning och
värmeisoleringssystem och punkten 7 ger möjlighet att
meddela krav i fråga om tekniska egenskaper för laddning
av elfordon.

SFS 2011:338 Plan- och
byggförordning

För kännedom:

I och med denna ändring ska
byggnader ha de tekniska egenskaper
som är väsentliga enligt 3 kap 4 §
vilket nu också innefattar laddning av
elfordon.

2020-05-25

För kännedom:
•
•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Även i förordningen till PBL anges nu
krav på laddningsstolpar vid parkering,
som kan beröra er vid byggnation.
Berör främst fastighetsägare vid
nybyggnad, ombyggnad och annan
ändring av en byggnad än ombyggnad.
Nya bestämmelser om krav på system
för fastighetsautomation och
fastighetsstyrning,
bredbandsanslutning samt
laddningsstolpar. Ytterligare
bestämmelser för när laddning av
elstolpar krävs finns.

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.

Energi
SFS 2006:985 Lag om
energideklaration för byggnader

SFS 2020:238
Lag om ändring
i lagen
(2006:985) om
energideklaratio
n för byggnader

Ändringen avser nya krav på byggnaders
energiprestanda.

2020-05-15

För kännedom:
•

Vad författningen innebär
I förordningens "3 § "införs nya definitioner av sådana
uttryck som används i lagen, samt ett nytt andra stycke om
ett bemyndigande.
Paragraf "8a "är ny och anger inspektionskrav på vissa
uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem som ska
energideklareras regelbundet enligt "5 §", samt ett andra
stycke om ett bemyndigande. Kraven på inspektion gäller
"dels "för sådana uppvärmnings- och kombinerade
rumsuppvärmnings- och ventilationssystem, "dels "för
sådana luftkonditionerings- och kombinerade
luftkonditionerings- och ventilationssystem, som har en
nominell effekt på över 70 kilowatt. Det är byggnadens
ägare som ansvarar för att systemet inspekteras.
I paragraf "9" tillförs ett nytt andra stycke som anger vad en
energideklaration i fråga om sådana inspektionsskyldiga
system som anges i "8a §" ska innehålla, samt ett
bemyndigande.
Paragraf "10" är ny och anger inspektionsbestämmelser för

•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Ändringen berör verksamheter för vilka
energideklarationer för byggnader är
aktuellt.
I ändringen återfinns bland annat ett
inspektionskrav på vissa
uppvärmnings- och
luftkonditioneringssystem och vad
energideklarationen för dessa ska
innehålla.
Om en byggnad inte ska
energideklareras har ett
uppvärmnings- och
luftkonditioneringssystem på så sätt
som beskrivs i 8a § ska inspektion ske
var tionde år och protokollföras.
En oberoende expert ska utföra
besktining och inspektion för

ovanstående.

sådana system i byggnader som inte ska energideklareras.
För byggnader som inte ska energideklareras regelbundet
enligt "5 §", men som inrymmer ett sådant system som
anges i" 8a §" första stycket, ska inspektion ske åtminstone
vart tionde år och uppgifterna protokollföras i enlighet med
de innehållskrav som framgår av "9 §" andra stycket.
Vidare anger ändringen i "12 §" att bestämmelserna
avseende tillsättandet av en oberoende expert för
besiktning, upprättande eller överförande av
energideklaration till Boverket, även gäller för sådana
inspektioner enligt "8a" och "10 §§". Ändringen innebär bl.a.
att det ställs samma krav på områdeskännedom och
oberoende på den som utför sådana inspektioner, som på
den som utför besiktningar och upprättar
energideklarationer.

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

2020-08-01

Utgår från laglistan.

2020-08-01

Berör:

Avfallshantering (15 kap miljöbalken)
SFS 2011:927 Avfallsförordning
(2011:927)

Upphävs och
ersätts av SFS
2020:614
Avfallsförordnin
g (se nedan)

SFS 2020:614 Avfallsförordning

NY

Ny förordning som ersätter den tidigare
avfallsförordningen 2011:927 med syfte att
implementera de reviderade EU-direktiven på
avfallsområdet i svensk rätt.
Vad författningen innebär
Förordningen anger likt dess företrädare bestämmelser om
avfall och dess hantering, men har även kompletterats med
bestämmelser vid avfallsförebyggande åtgärder som syftar
till att minska mängden avfall och skadliga ämnen i material
och produkter, samt minska negativa effekter på
människors hälsa och miljön. Därutöver återger och

•
•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Ny ersättande avfallsförordning, som
berör all avfallshantering i
verksamheten.
En stor förändring som nu införs avser
anteckningskravet, som ska göras
digitalt:

motsvarar revideringarna i förordningen de ändringar som
gjorts i miljöbalkens avfallskapitel.
Bland annat utökas bestämmelser vid utsortering och
separat insamling av bygg- och rivningsavfall till att även
ange krav på utsortering av vissa avfallsslag, farligt avfall
beläggs med krav på spårbarhet via anteckningsskyldighet,
samt införs skyldighet att för anteckningsförpliktade aktörer
rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett
nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Därutöver
fastställs krav på uppgifter om avfallshantering och
inlämning av sådana uppgifter till ansvariga aktörer, samt
nya och kompletterande bestämmelser gällande
kommunala föreskrifter och avfallsplaner - t.ex.
bemyndiganden för kommuner och krav på innehållet i
kommunala avfallsplaner.
I övrigt omfattas förordningen i huvudsak av ett större antal
redaktionella ändringar, reviderade hänvisningar samt
utvidgade bemyndiganden för att kraven i EU:s
avfallsdirektiv ska kunna genomföras på föreskriftsnivå.
När författningen träder i kraft
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.
2. Genom förordningen upphävs avfallsförordningen
(2011:927).
3. Bestämmelsen i 3 kap. 1 § tillämpas första gången i fråga
om avfall som samlas in efter utgången av december 2020.
4. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § tillämpas första gången i fråga
om förpackningsavfall som uppkommer efter utgången av
december 2020.
5. Bestämmelsen i 3 kap. 3 § tillämpas första gången i fråga
om returpapper som uppkommer efter utgången av
december 2021.
6. Bestämmelserna i 6 kap. 9–16 §§ tillämpas första gången
i fråga om uppgifter om farligt avfall som antecknats efter
den 31 oktober 2020.
7. Bestämmelserna i 7 kap. 1–4 §§ tillämpas första gången i
fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2021.

Kraven om anteckningar om farligt
avfall har preciserats och gäller både
lämnare, transportör, handlare,
mäklare och behandlare av avfall.
Anteckningarna ska göras innan
transporten påbörjas (avfallslämnare
och transportör), senast två
arbetsdagar efter att avfallet såldes,
förmedlades eller köptes (handlare och
mäklare) och sammanställas
kvartalsvis (behandlare).
Anteckningarna ska registreras digitalt
i Naturvårdsverkets avfallsregister
senast 2 dagar efter tiden för
anteckningsskyldigheten och enligt
Naturvårdsverkets anvisningar (den
digitala lösningen ska vara på plats 1
november).
Ändringen medför även bl.a. hårdare
krav på sortering av bygg- och
rivningsavfall, dispens kan dock sökas.

NFS 2020:5 Naturvårdsverkets
föreskrifter om antecknings- och
rapporteringsskyldighet och
lämnande av uppgifter om farligt
avfall till avfallsregistret

NY

Dessa nya föreskrifter innehåller bestämmelser om
vilka uppgifter om farligt avfall som ska anteckna, hur
antecknade uppgifter ska lämnas till avfallsregistret
vilka uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket.
Vad författningen innebär
Här finns bestämmelser om hur det som anges i
avfallsförordningen ska genomföras när det gäller
1. vilka uppgifter om farligt avfall som ska antecknas
enligt 6 kap. 1–5 §§ avfallsförordningen (2020:614),
2. hur antecknade uppgifter ska lämnas till avfallsregistret
enligt 6 kap. 11 § samma förordning, och
3. vilka uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket
enligt 7 kap. 3 § samma förordning.
Gällande den verksamhet för vilken uppgifter ska lämnas till
Naturvårdsverkets avfallsregister enligt 6 kap. 11 §
avfallsförordningen (2020:614) ska uppgift lämnas om
verksamhetens namn, kontaktuppgifter, och person- eller
organisationsnummer, eller om sådant inte finns,
verksamhetsutövarens nationella eller europeiska
skatteregistreringsnummer.

2020-08-01

Berör:
•
•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Nya föreskrifter som berör alla
verksamhetsutövare som producerar
farligt avfall.
Bland annat ställs krav att redovisa
anteckningsskyldigheten i kronologisk
ordning digitalt i avfallsregistret. Vissa
uppgifter ska även lämnas till
Naturvårdsverket.
Bestämmelsen i 4 § första stycket 5 b
ska tillämpas första gången för
uppgifter om avfall som behandlas
efter utgången av december 2020.

