
1 

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

 
1

 2
 3

 4
 5

 6
 7

 8
 9

 0
 

Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i miljöbalken 

Utfärdad den 22 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 

dels att 15 kap. 34 §, 26 kap. 30, 32 och 33 §§, 27 kap. 1 §, 29 kap. 5 § 

och 30 kap. 3 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 26 kap. 30 a, 31 a och 32 a §§

och 27 kap. 1 a §, av följande lydelse. 

15 kap. 

34 § 2     Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om att den som yrkesmässigt bedriver en verksamhet 

som syftar till att genom demontering, sortering eller på annat sätt 

förbehandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska 

ha personal eller kvalitetssystem som certifierats av ett organ som 

ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande 

av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och 

teknisk kontroll. 

Föreskrifter enligt första stycket får endast avse åtgärder som krävs av 

återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl. 

26 kap. 

30 §3    I följande EU-förordningar finns bestämmelser om kontroll av att 

vissa EU-förordningar och vissa bestämmelser som genomför EU-direktiv 

inom balkens tillämpningsområde följs: 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att 

säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av 

bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växt-

skyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets 

förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) 

nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och 

(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 

och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 

2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 

förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441. 
2 Senaste lydelse 2016:782. 
3 Senaste lydelse 2020:627. 
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89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG 

och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG, och 

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den

20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och 

om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 

och (EU) nr 305/2011. 

I förordning (EU) 2017/625 finns även bestämmelser om annan offentlig 

verksamhet som syftar till att säkerställa att vissa EU-förordningar och vissa 

bestämmelser som genomför EU-direktiv inom balkens tillämpningsområde 

följs. 

30 a §    Marknadskontrollmyndigheten har befogenhet att enligt 

artikel 14.4 k i förordning (EU) 2019/1020 kräva att innehåll på ett 

onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten 

ska begränsas. 

Befogenheten enligt första stycket gäller inte i fråga om databaser som 

omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens 

skydd. 

När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-

myndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket inte 

längre ska gälla. 

31 a §    Kontrollmyndigheterna ska utföra kontroll enligt förordning (EU) 

2019/1020 på eget initiativ eller, i nödvändig utsträckning, efter anmälan. 

32 §4    Vid sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 30 § 

ska det som anges 

1. i 9 § gälla förelägganden och förbud som behövs för att de EU-

förordningar som anges i 30 § ska följas, 

2. i 14, 14 a, 17, 18 och 26 §§ gälla beslut som kontrollmyndigheterna

meddelar enligt förordningarna, 

3. i 21 § gälla de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen,

4. i 22 b § gälla ersättning och kostnader för prov som har lämnats enligt

förordningarna, och 

5. i 28 § gälla testköp som kontrollmyndigheterna gör.

Första stycket gäller inte om annat följer av förordningarna.

32 a §    Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en 

kommunal myndighet som ska utföra kontroll enligt förordning (EU) 

2019/1020 att lämna upplysningar om kontrollen till en marknadskontroll-

myndighet. 

33 §5    Det som anges i 27 § om förbud mot att röja eller utnyttja uppgifter 

gäller även den som 

1. i enlighet med artikel 28 eller 31 i förordning (EU) 2017/625 utför

delegerade uppgifter som ingår i sådan kontroll eller annan offentlig 

verksamhet som avses i den förordningen, eller 

2. i enlighet med förordning (EU) 2019/1020 utför uppgifter som ingår i

sådan kontroll som avses i den förordningen. 

4 Senaste lydelse 2020:627. 
5 Senaste lydelse 2020:627. 
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27 kap. 

1 § 6     Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för 

1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning 

av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde, 

2. sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 26 kap.

30 § första stycket 1, och 

3. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av

14 kap. 

En kommun får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i 

första stycket 1 och 2 när det gäller en kommunal myndighets verksamhet. 

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma 

att dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter 

som har meddelats med stöd av balken ska gälla omedelbart även om 

beslutet överklagas. 

1 a §    Av lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa 

föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn 

framgår att föreskrifter om avgifter för kontroll enligt förordning (EU) 

2019/1020 får meddelas. 

29 kap. 

5 §7    För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i högst 

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet 

1. lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt

har betydelse för en myndighets prövning, tillsyn eller kontroll, om 

uppgiften finns i en ansökan, anmälan eller annan handling som lämnas in 

till eller visas upp för en myndighet enligt 

a) denna balk,

b) artikel 16 b, 16 d, 16 e, 18.1, 18.2, 18.3, 50.4 a eller 50.4 c i förordning

(EG) nr 1013/2006, 

c) artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006,

d) artikel 33.1, 33.2 eller 33.3 i förordning (EG) nr 1107/2009,

e) artikel 20 i förordning (EU) nr 528/2012,

f) artikel 15 i förordning (EU) 2017/625, i fråga om sådan kontroll eller

annan offentlig verksamhet som avses i 26 kap. 30 § första stycket 1, 

g) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken, eller

h) ett beslut som i det enskilda fallet har meddelats med stöd av balken,

artikel 46 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller regeringens föreskrifter, 

2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller

anmälningspliktig enligt 9, 11, 13 eller 14 kap. eller enligt föreskrifter som 

regeringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna bryter mot en 

föreskrift som regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta 

tillsynsmyndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller liknande 

händelse som kan skada människors hälsa eller miljön, 

3. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket eller 13 §

om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening, över-

hängande fara för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada, 

6 Senaste lydelse 2020:627. 
7 Senaste lydelse 2020:627. 
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4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller utsläppande

på marknaden av genetiskt modifierade organismer bryter mot en föreskrift 

som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla 

kännedom om nya uppgifter eller ändrade förhållanden, 

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter

bryter mot 14 kap. 10 § eller mot föreskrifter som regeringen har meddelat 

med stöd av 14 kap. 11 § genom att inte göra en anmälan för registrering i 

produktregistret enligt de föreskrifter som regeringen meddelat, 

6. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel inte lämnar den information

om medlet som krävs enligt artikel 56.1 i förordning (EG) nr 1107/2009, 

7. i fråga om kosmetiska produkter inte lämnar information till

Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 eller 

16.3 i förordning (EG) nr 1223/2009 eller inte uppdaterar informationen till 

Europeiska kommissionen enligt artikel 13.7 i samma förordning, eller 

8. i fråga om en godkänd biocidprodukt inte lämnar den information om

produkten som krävs enligt artikel 47.1 i förordning (EU) nr 528/2012. 

30 kap. 

3 §    Miljösanktionsavgift beslutas av tillsynsmyndigheten eller av den 

myndighet som utför kontroll enligt förordning (EU) 2017/625 eller enligt 

förordning (EU) 2019/1020. 

Innan myndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot 

ges tillfälle att yttra sig. 

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

HANS DAHLGREN 

Maria Jonsson 

(Miljödepartementet) 
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