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

Ändring

Sammanfattning

Ikraftträdande

Så här berörs verksamheten

Ändringen avser i huvudsak anpassningar till EU:s
marknadskontrollförordning, med tillhörande
följdändringar.

2022-07-25

För Kännedom:

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

SFS 2022:1108
Lag om ändring
i miljöbalken

Vad författningen innebär
I miljöbalken utökas marknadskontrollsmyndigheternas
befogenheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls
på EU:s inre marknad uppfyller gällande krav, bl.a. genom
möjlighet till kravställan på onlinegränssnitt samt ett
bemyndigande att besluta om miljösanktionsavgifter.
Därutöver sker även ett antal mindre omfattande
bemyndiganden och redaktionella korrigeringar.
För ändringens fullständiga omfattning rekommenderas
lagens fulltext.

Kemikaliehantering (14 kap miljöbalken)

•
•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Ändringen innebär utökade
befogenheter för
marknadskontrollsmyndigheterna.

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 2022:477
Kommissionens
förordning (EU)
2022/477 av
den 24 mars
2022 om
ändring av
bilagorna VI–X
till
Europaparlame
ntets och rådets
förordning (EG)
nr 1907/2006
om registrering,
utvärdering,
godkännande
och
begränsning av
kemikalier
(Reach)

Ändringen avser i huvudsak förtydligade
informationskrav för registranter vid inlämnande av
vissa uppgifter. Berör tillverkare, importörer och
nedströmsanvändare som tillverkar eller importerar
minst ett, tio, hundra eller tusen ton av vissa ämnen.

2022-04-14

Berör:
•
•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Berör er om ni använder vissa ämnen i
Reach. Ändringen innebär i huvudsak
förtydligade informationskrav vid
inlämnande av vissa uppgifter.

Vad författningen innebär
I förordningen sker ett antal ändringar i de allmänna
informationskrav om registranten och den
ämnesidentifieringsinformation som registranter ska lämna
in för registreringsändamål.
Reglerna för anpassning av standardinformation om
mutagenitet och toxicitet i vattenmiljö ändras, liksom
informationskraven för testning av mutagenitet och
reproduktionstoxicitet samt ekotoxikologisk information.
Bland annat anges vilka situationer som undantas från
testkraven och vilka som kräver ytterligare testning.
Vidare förtydligas vissa informationskrav om mutagenitet,
fosterskadande effekter och reproduktionstoxicitet vid vissa
däggdjursartsstudier genom att ange vilka situationer som
uppfyller kraven för ytterligare studier.
För ändringens fullständiga omfattning rekommenderas
förordningens fulltext.

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 2022:586
Kommissionens
förordning (EU)
2022/586 av
den 8 april 2022
om ändring av
bilaga XIV till
Europaparlame
ntets och rådets
förordning (EG)
nr 1907/2006
om registrering,
utvärdering,
godkännande
och
begränsning av

Ändringen avser ett beläggande av ytterligare ämnen
med tillståndsplikt för användning.

2022-05-01

Berör:
•

Vad författningen innebär
Följande ämnen uppförs i bilaga XIV till förordningen och
beläggs med krav på tillstånd för användning:
• Tetraetylbly
• 4,4’-bis(dimetylamino)-4"-(metylamino)tritylalkohol
• Reaktionsprodukter av 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition,
formaldehyd och 4-heptylfenol, grenad och linjär (RPHP)
• 2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia4tenntetradekanoat (DOTE)
• Reaktionsblandning av 2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl7oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat och 2etylhexyl10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxi]-2-oxoetyl]-tio]-4-

•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Att beakta om ni använder ämnena
som anges i kolumn 3. Ändringen
innebär att dessa beläggs med krav på
tillstånd för användning.

kemikalier
(Reach)

oktyl7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat
(reaktionsblandning av DOTE och MOTE)

Skatter, avgifter, straff och påföljder
SFS 2012:259 Förordning om
miljösanktionsavgifter

SFS 2022:290
Förordning om
ändring i
förordningen
(2012:259) om
miljösanktionsa
vgifter

Ändringen avser införandet av en miljösanktionsavgift
vid otillåten användning av växtskyddsmedel.

2022-06-01

Berör:
•

Vad författningen innebär
Vid ibruktagande av växtskyddsmedel som strider mot ett
användningsförbud ska en miljösanktionsavgift betalas med
20 000 kronor om användningen skett i en yrkesmässig
verksamhet och i övrigt med 5 000 kronor.

Allmän
begravningsverksamhet

Berör er om ni använder
växtskyddsmedel. Ändringen innebär
att otillåten användning av
växtskyddsmedel kan förenas med en
miljösanktionsavgift.

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

Nya föreskrifter som medger bestämmelser om
växtskyddsmedel, biocidprodukter och
träskyddsbehandlat virke. Föreskrifterna upphäver och
ersätter de tidigare föreskrifterna med samma namn.
Att beakta för verksamheter som brukar sådana
produkter.

2022-05-01

Berör:

Kemikaliehantering (14 kap miljöbalken)
KIFS 2008:3
Kemikalieinspektionens föreskrifter
om bekämpningsmedel

Ersätts av
KIFS 2022:3
Kemikalieinspek
tionens
föreskrifter om
bekämpningsm
edel

Vad författningen innebär
Föreskrifternas bestämmelser gäller för bekämpningsmedel
i form av växtskyddsmedel och biocidprodukter, samt om
sådant virke som träskyddsbehandlats, och innefattar bl.a.
krav på årlig redovisning av mängduppgifter, kriterier för
placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser och
utbildningsbevis för distributörer av växtskyddsmedel.
I föreskrifterna följer vidare särskilda bestämmelser för
sådana biocidprodukter som inte omfattas av EU-krav på
godkännande, förpacknings- och märkningskrav samt
förutsättningar för att biocidprodukter ska godkännas för
tillhandahållande på marknaden. Även bestämmelser för

•

Allmän
begravningsverksamhet

Berör er verksamhet om ni
använder/hanterar
bekämpningsmedel. Gäller för
bekämpningsmedel i form av
växtskyddsmedel och biocidprodukter.
Krav på bland annat årlig redovisning
av mängduppgifter, kriterier för
placering av växtskyddsmedel i
behörighetsklasser och
utbildningsbevis för distributörer av
växtskyddsmedel.

virke och annat bekämpningsmedelsbehandlat trämaterial
anges, liksom krav på åtgärder före utlämnande och
användning av sådant material.
I och med att föreskrifterna träder i kraft, ersätter de
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om
bekämpningsmedel.

Helt ny lagstiftning som trätt ikraft under den angivna perioden.
Författning

Ändring

Sammanfattning

Ikraftträdande

Så här berörs verksamheten

Ny

Ny lag som medger bestämmelser om mätning och
fakturering avseende fjärrkyla samt om
energianvändningsinformation.

2022-06-01

För kännedom:

Energi
SFS 2022:332 Fjärrkylelag

•
•

Vad författningen innebär
Lagen genomför ändringar i EU:s energieffektivitetsdirektiv
genom att fastställa regler om mätning och fakturering av
fjärrkyla samt krav på tillhandahållande av
faktureringsinformation och information om
energianvändning.

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Berör er om ni är fjärrkylekunder. Den
nya lagen innebär regler om mätning
och fakturering av fjärrkyla samt krav
på tillhandahållande av
faktureringsinformation och information
om energianvändning.

Fjärrkyleföretag ska säkerställa att information om
energiprestanda och andelen förnybar energi i företagets
fjärrkylesystem enkelt tillgängliggörs, att mängden bortförd
värmeenergi och dess fördelning över tid mäts eller
beräknas vid avsaknad av mätvärden, samt att mätsystemoch utrustning som behövs för mätning tillhandahålls.

Vänligen meddela WSP om ni vill ha in
denna författning i er laglista.

Vidare ska fjärrkyleföretag fakturera fjärrkylekunder baserat
på de uppmätta eller beräknade mängderna bortförd
värmeenergi, samt ansvara för att lämna
faktureringsinformation och information om
energianvändning till sina kunder. Fjärrkyleföretag får inte
utta någon avgift för tillhandahållandet av fakturor,
fakturerings- eller energianvändningsinformation.

SFS 2022:335 Fjärrkyleförordning

Ny

Ny förordning som medger kompletterande
bestämmelser till fjärrkylelagen.

2022-06-01

För kännedom:

•

Vad författningen innebär
Förordningen anger Energimarknadsinspektionen som
tillsynsmyndighet enligt fjärrkylelagen (2022:332) och vidare
att myndigheten bemyndigas att meddela föreskrifter om de
funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska
uppfylla, om skyldigheten att lämna viss information,
mätning och beräkning av bortförd värmeenergi, fakturering
samt tillhandahållande av viss fakturerings- eller
energianvändningsinformation.

•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Berör er om ni är fjärrkylekunder.
Specifikation kring undantag från
funktionskrav för myndigheter.
Energimarknadsinspektionen är
tillsynsmyndighet som får meddela
föreskrifter om funktionskrav och
informationsskyldighet m m.
Vänligen meddela WSP om ni vill ha in
denna författning i er laglista.

EIFS 2022:4
Energimarknadsinspektionens
föreskrifter och allmänna råd om
mätning, fakturering och
tillhandahållande av information
om bortförd värmeenergi (fjärrkyla)

Ny

Ändringen innebär nya föreskrifter och allmänna råd
avseende fjärrkyla. Berör främst den som bedriver
fjärrkyleverksamhet, men fjärrkylekunder bör notera
bestämmelserna.
Vad författningen innebär
Med anledning av den nya lagen om fjärrkyla (2022:332)
samt tillhörande förordning (2022:335) har nu
Energimarknadsinspektionen tagit fram nya föreskrifter
samt allmänna råd om fjärrkyla.
Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för mätning,
fakturering och tillhandahållande av information om bortförd
värmeenergi. Föreskrifterna gäller också för sådan
information om energiprestanda och andelen förnybar
energi som fjärrkyleföretag ska göra tillgänglig för var och
en.
En mätare som installerats innan föreskrifterna trädde i kraft
ska uppfylla eller ersättas med en mätare som uppfyller
funktionskravet i 3 kap. 2 § första stycket senast den 1
januari 2027.

2022-07-01

För kännedom:
•
•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Berör er om ni är fjärrkylekunder.
Bestämmelser om mätning, fakturering
och tillhandahållande av information
om bortförd värmeenergi.
Föreskrifterna reglerar också
information om energiprestanda och
andelen förnybar energi.
Vänligen meddela WSP om ni vill ha in
denna författning i er laglista.

Kommande ändringar i befintlig lagstiftning
Författning

Ändring

Sammanfattning

Ikraftträdande

Så här berörs verksamheten

Ändringen anger kompletterande restriktioner mot
användning av växtskyddsmedel i vissa områden.

2022-10-01

För kännedom:

Kemikaliehantering (14 kap miljöbalken)
SFS 2014:425 Förordning om
bekämpningsmedel

SFS 2022:289
Förordning om
ändring i
förordningen
(2014:425) om
bekämpningsm
edel

•

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.

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Berör er som 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.
2.
3.
4.
5.

papper och kartong,
plast,
metall,
färgat glas,
ofärgat glas

2023-01-01

Berör:
•
•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Berör eftersom förpackningsavfall
uppstår i verksamheten.
Utsorteringskraven på förpackningar
har förtydligats, både vad gäller
material och hantering, icke farligt
avfall måste t ex avskiljas från
förpackningen.
Farligt avfall ska sorteras ut och
hanteras skilt från annat avfall.
Förpackningar som innehåller farligt
avfall ska hanteras på samma sätt, om
förpackningen underlättar den
praktiska hanteringen av avfallet.

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 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.
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.
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.

Byggnation
SFS 2011:338 Plan- och
byggförordning

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.
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

2025-01-01

Berör:
•
•

Allmän
begravningsverksamhet
Krematorieverksamhet

Berör er främst 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 kring
ledningsinfrastruktur gällande elstolpar
krävs finns.

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,
egenskapskrav avseende laddning av elfordon samt om
egenskapskraven i vissa fall ska genomföras vid en senare
tidpunkt.

