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Ändringar i befintlig lagstiftning som har trätt ikraft under den angivna perioden 2020-08-16 – 2021-01-15
Författning

Ändring

Sammanfattning

Ikraftträdande

Så här berörs verksamheten

Ändringen innebär att bilaga XVII har uppdaterats
rörande ämnen som anges nedan.

2021-01-05

Ändringen berör förordningens bilaga
som innehåller begränsningar av
tillverkning, utsläpp på marknaden och
användning av vissa farliga ämnen,
blandningar och varor.

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 2020:2096
Kommissionens
genomförandef
örordning (EU)
2020/2096 av
den 15
december 2020
om ändring av
bilaga XVII till
Europaparlame
ntets och rådets
förordning (EG)
nr 1907/2006
om registrering,
utvärdering,
godkännande
och

Övergångsbestämmelser
Punkt 6 i bilagan ska tillämpas från och med den 4 juli 2020.
Punkt 8 b i bilagan ska tillämpas enligt följande:
· Raderna avseende kobolt, benso[rst]pentafen och
dibenso[b,def]krysen; dibenso[a,h]pyren ska tillämpas
från och med den 1 oktober 2021.
· Raderna avseende 1,2-dihydroxibensen; pyrokatekol,
acetaldehyd; etanal och spirodiklofen (ISO); 3-(2,4diklorfenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl-2,2dimetylbutyrat ska tillämpas från och med den 5 juli
2021.
Punkt 11 b i bilagan ska tillämpas från och med den 1
oktober 2021.
Punkt 12 b i bilagan ska tillämpas enligt följande:

Berör sannolikt inte SKKF, men
kontrollera om ni har produkter med
ämnen som anges under respektive
punkt i kolumn 3.

begränsning av
kemikalier
(Reach) vad
gäller
cancerframkalla
nde, mutagena
eller
reproduktionsto
xiska ämnen
(CMR-ämnen),
produkter som
omfattas av
Europaparlame
ntets och rådets
förordning (EU)
2017/745,
långlivade
organiska
föroreningar,
vissa flytande
ämnen eller
blandningar,
nonylfenol samt
testmetoder för
azofärgämnen
KIFS 2008:3
Kemikalieinspektionens föreskrifter
om bekämpningsmedel

KIFS 2020:8
Föreskrifter om
ändring i
Kemikalieinspek
tionens
föreskrifter
(KIFS 2008:3)
om
bekämpningsm
edel

· Raderna avseende kobolt, etylenoxid; oxiran, etanol,
2,2’-iminobis-, N-(C13–-15 grenade och raka alkyl)derivat, diisohexylftalat, halosulfuronmetyl (ISO); metyl3-klor-5-{[(4,6-dimetoxipyrimidin-2yl)karbamoyl]sulfamoyl}-1-metyl-1H-pyrasol-4karboxylat, 2-metylimidazol och dibutylbis(pentan-2,4dionato-O,O’)tenn ska tillämpas från och med den 1
oktober 2021.

· Raderna avseende 2-bensyl-2-dimetylamino-4’morfolinobutyrofenon, propikonazol (ISO);
(2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl1,3-dioxolan-2-yl]metyl}-1H-1,2,4-triazol and 1vinylimidazol ska tillämpas från och med den 5 juli
2021.

Ändringen handlar om att bilagorna 3 och 6
uppdaterats.
Vad författningen innebär
Ändringarna innebär:
· bilaga 3 har uppdaterats med produktgodkännanden
som har upphört eller där registreringsnummer har
ändrats och där anståndstider behöver meddelas av
Kemikalieinspektionen.

· bilaga 6 har uppdaterats för att förteckna utvidgning av
produktgodkännanden för mindre användningsområden
som har meddelats eller upphört att gälla.

2020-12-30

Berör alla användare av
bekämpningsmedel.
Användare berörs framförallt av de
datum för när produkter som inte har
produktgodkännande inte längre får
användas. Nya medel har uppförts på
denna lista.
Användare berörs också av
ändringarna i listan över medels
användning som är tillåten, trots att
den inte omfattas av godkännandet.
Kontrollera om de bekämpningsmedel
ni använder berörs av ändringen.

Avfallshantering (15 kap miljöbalken)
SFS 2020:817
Förordning om
ändring i
avfallsförordnin
gen (2020:614)

Ändringen anger senarelagda tillämpningsdatum för ett
antal bestämmelser.

SFS 2011:338 Plan- och
byggförordning

SFS 2014:42
Förordning om
ändring i planoch
byggförordninge
n (2011:338)

Ändringen inför att från och med den 1 januari 2021 ska
alla byggnader alltid vara nära-noll-energibyggnader.

2021-01-01

SFS 2011:338 Plan- och
byggförordning

SFS 2020:433
Förordning om
ändring i planoch
byggförordninge
n (2011:338)

Ändringen berör det nya begreppet klimatskärm samt
förtydliganden för energislag för drift av en byggnad.

2020-09-01

SFS 2020:614 Avfallsförordning

2020-12-31

För kännedom för SKKF.
Senarelagt tillämpningsdatum
avseende verksamheternas skyldighet
att sortera ut förpackningsavfall (1 jan
2023).

Vad författningen innebär
Tillämpningsdatumen för bestämmelserna som anges i 3
kap."1 "och "2 §§ "senareläggs till den 1 januari 2024
respektive 2023.

Byggnation

Vad författningen innebär
Ett nytt begrepp har lagts till i definitionerna; ""klimatskärm":
en byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det
inre av en byggnad från omvärlden när det gäller sådant
som temperatur, ljud och fuktighet"
I 3 kap 14 § regleras egenskapskrav avseende
energihushållning och värmeisolering och här har man
uppdaterat bestämmelsen med betoning på förnyelsebara
energikällor, teknikneutralitet mellan hållbara
uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade
samt ett krav på en klimatskärm som säkerställer god
värmeisolering. Undantag gäller byggnader som är avsedda
för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för
Sveriges säkerhet och för vilka det finns särskilda skäl för
undantag från kraven.

För kännedom för SKKF.
Av relevans för fastighetsägare. Alla
nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader från och med 2021.

För kännedom för SKKF.
Berör verksamheter vid tillämpande av
plan- och byggförordningen. En ny
definition av klimatskärm har lagts till.
Ändring har också skett gällande
kraven för att uppfylla
energihushållning och värmeisolering
enligt plan- och bygglagen.

Kommande ändringar i befintlig lagstiftning
Författning

Ändring

Sammanfattning

Ikraftträdande

Så här berörs verksamheten

Ändringen avser i huvudsak införandet av nya
bestämmelser vid insamling av returpapper.

2021-02-01

För kännedom.

Avfallshantering (15 kap miljöbalken)
SFS 2020:614 Avfallsförordning

SFS 2020:1302
Förordning om
ändring i
avfallsförordnin
gen (2020:614)

Förändringar avseende insamling av
returpapper, som dock i huvudsak rör
kommunen.

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.

Ändringen innebär även förtydligande
vid vilken länsstyrelse verksamheterna
ska anmäla transport av farligt avfall.

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.
Berör alla verksamhetsutövare och
aktörer som ska lämna uppgifter i
avfallsregistret. Sanktionsavgifter
utfaller om uppgifter saknas eller
inkommer för sent.

