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Miljöbalken (1998:808)
FÖRSTA AVDELNINGEN
Övergripande bestämmelser
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1§
[4151] Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att
förvalta naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
2§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ANDRA AVDELNINGEN
Skydd av naturen
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 kap. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4§
[4152] För att skydda vilt levande djur- eller växtarter får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om in- och utförsel,
transport, förvaring, preparering och förevisning av djur och växter eller handel med
dem. Sådana föreskrifter får meddelas, om det behövs för att uppfylla Sveriges
internationella åtaganden på området eller av andra skäl. Föreskrifterna får också
reglera motsvarande befattning med ägg, rom eller bon eller med andra produkter som
har utvunnits av djur eller växter.
Föreskrifterna får innefatta förbud mot eller krav på tillstånd eller andra särskilda
villkor för sådana åtgärder som anges i första stycket.
5§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
TREDJE AVDELNINGEN
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Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer
Kapitlets innehåll
1§
[4153] I detta kapitel finns bestämmelser om
1. kemiska produkter och biotekniska organismer,
2. varor som behöver en särskild reglering på grund av sitt innehåll av kemiska
produkter eller biotekniska organismer eller på grund av att de har behandlats med
sådana produkter eller organismer, och
3. utrustning för hantering av kemiska produkter eller biotekniska organismer.
Bestämmelserna kompletterar EU-förordningar och genomför EU-direktiv inom
kapitlets tillämpningsområde. Därutöver regleras frågor som inte omfattas av EUförordningarna och EU-direktiven. Lag (2016:781).
Ordförklaringar
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2016:781).

2§
[4154] I detta kapitel avses med
kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte
är en vara,
blandning: en blandning eller lösning som består av två eller flera kemiska ämnen,
vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design,
vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess
funktion,
bioteknisk organism: en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte
eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller
levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller spindeldjur,
hantering: en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt eller
bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras,
transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller
är föremål för något annat jämförbart förfarande,
införsel: att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara till Sverige,
och
utförsel: att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara från Sverige.
Lag (2016:781).
3§
[4155] Med bekämpningssyfte avses i detta kapitel
1. syfte att påverka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter mot
djur, växter eller mikroorganismer eller bevara växtprodukters hållbarhet, eller
2. syfte att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på
något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för
människor, djur, egendom eller miljön. Lag (2016:781).
4§
[4156] Med bekämpningsmedel avses i detta kapitel
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1. ett växtskyddsmedel enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets 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,
2. en biocidprodukt enligt definitionen i artikel 3.1 a i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på
marknaden och användning av biocidprodukter, eller
3. en bioteknisk organism som har framställts särskilt i bekämpningssyfte och som
helt eller delvis består av eller innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. Lag
(2016:781).
Hantering, införsel och utförsel m.m.
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande placering enligt lag (2016:781).

5§
[4157] En kemisk produkt eller bioteknisk organism som inte är ett
bekämpningsmedel får användas i bekämpningssyfte endast om det är uppenbart att
användningen inte medför risker för människors hälsa eller miljön. Lag (2016:781).
6§
[4158] Den som sprider ett bekämpningsmedel ska
1. göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas
annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt, och
2. vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det avsedda
spridningsområdet. Lag (2016:781).
7§
[4159] Bekämpningsmedel får inte spridas från luftfartyg.
Bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly får inte spridas över
skogsmark eller användas för att behandla enskilda trädstammar. Lag (2016:781).
8§
[4160] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
1. föreskrifter om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor i frågor som avses i 2 kap. 2–4 §§,
2. föreskrifter som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt om krav på
tillstånd eller godkännande för hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara,
3. föreskrifter om särskilda villkor som behövs från hälso- eller
miljöskyddssynpunkt för hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara,
4. föreskrifter om förbud som är av särskild betydelse från hälso- eller
miljöskyddssynpunkt mot hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara,
5. föreskrifter om krav på anmälan innan ett bekämpningsmedel saluhålls eller
används,
6. föreskrifter om sådana undantag från förbudet i 7 § första stycket att sprida
bekämpningsmedel från luftfartyg som det finns synnerliga skäl för,
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7. föreskrifter om införsel, överlåtelse och förbränning av bränsle, handel med
bränsle samt bränsles egenskaper och kvalitet som behövs för att motverka utsläpp i
luften av ämnen som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön,
8. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och
varor,
9. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
om att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift utrustning som är avsedd
för hantering av kemiska produkter eller biotekniska organismer, och
10. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
om kontroll av utrustning som är avsedd för spridning av bekämpningsmedel.
Föreskrifter om varor enligt första stycket 1, 2, 3, 4 eller 8 får meddelas endast i
fråga om varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller på grund av
att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra skada på människor
eller miljön eller andra intressen som skyddas genom denna balk.
Regeringen får överlåta åt en kommun att meddela sådana föreskrifter som avses i
första stycket 7. Lag (2016:781).
9§
[4161] Den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda fallet ge dispens
från förbuden i 7 § andra stycket, om det
1. behövs för vetenskaplig prövning, eller
2. med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets
sammansättning, spridningens inverkan på livsbetingelserna för växt- och djurlivet
och andra allmänna intressen inte rimligen går att genom röjning med mekaniska
metoder tillgodose kravet om återväxt av skog i 6 § skogsvårdslagen (1979:429).
En dispens enligt första stycket 2 får inte ges i fråga om spridning i ett område som
har betydelse för friluftslivet, naturvården, den lokala befolkningens trivsel eller något
annat kommunalt intresse, om kommunen motsätter sig en dispens. Innan
dispensfrågan avgörs, ska kommunen ges tillfälle att yttra sig. Lag (2013:758).
Produktregister
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande placering enligt lag (2016:781).

10 §
[4162] Kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige ska
registreras i ett produktregister enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer. Registret ska föras av den myndighet som
regeringen bestämmer. Lag (2016:781).
11 §
[4163] Regeringen får meddela föreskrifter om att biotekniska organismer och varor
ska registreras i produktregistret eller i ett annat motsvarande register.
Föreskrifter om registrering av varor får meddelas endast i fråga om varor som på
grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller på grund av att de har behandlats
med en kemisk produkt kan befaras medföra skada på människor eller miljön eller
andra intressen som skyddas genom denna balk. Lag (2016:781).
12 §
[4164] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får om det finns
särskilda skäl
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1. meddela föreskrifter om undantag från registreringsskyldigheten enligt 10 §,
eller
2. i det enskilda fallet ge dispens från registreringsskyldigheten enligt 10 §. Lag
(2017:419).
Produktinformation och uppgiftsskyldighet
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande placering enligt lag (2016:781).

13 §
[4165] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om skyldighet för
1. den som tillverkar, för in till Sverige eller på marknaden släpper ut en kemisk
produkt eller bioteknisk organism att genom märkning eller på annat sätt
tillhandahålla den information om produkten eller organismen som behövs till skydd
för människors hälsa eller miljön, och
2. den som yrkesmässigt hanterar, för in till eller för ut från Sverige en kemisk
produkt eller bioteknisk organism att till den myndighet som regeringen bestämmer
lämna de uppgifter som behövs för att bedöma de hälso- eller miljörisker som är
förknippade med produkten eller organismen och dess hantering, införsel eller
utförsel. Lag (2016:781).
15 kap. Avfall
Ordförklaringar
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

1§
[4169] Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren gör
sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet
eller föremålet
1. har uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att producera
ämnet eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är
normal i industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt
godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.
Ett ämne eller föremål som har återvunnits och uppfyller krav i fråga om fortsatt
användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 39 eller 40 § upphör att
vara avfall. Lag (2016:782).
2§
[4169 A] Med avfallsförebyggande åtgärder avses i detta kapitel åtgärder som vidtas
innan ett ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av
mängden avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och produkter
eller en minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall
ger upphov till. Lag (2016:782).
3§
[4169 B] Med hushållsavfall avses i detta kapitel avfall som kommer från hushåll
samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Lag (2016:782).
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4§
[4169 C] Med återanvändning avses i detta kapitel att något som inte är avfall används
igen för att fylla samma funktion som det ursprungligen var avsett för. Lag
(2016:782).
5§
[4169 D] Med hantera avfall avses i detta kapitel att
1. samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta annan fysisk befattning med
avfall, eller
2. vidta åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till
att avfall samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller
innehavare. Lag (2016:782).
6§
[4169 E] I detta kapitel avses med
återvinna avfall: att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till nytta som
ersättning för något annat material eller förbereder det för en sådan nytta eller en
åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning,
förbereda avfall för återanvändning: kontrollera, rengöra eller reparera något som
är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling,
materialåtervinna avfall: upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål som inte
ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial,
bortskaffa avfall: 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, och
behandla avfall: återvinna eller bortskaffa avfall. Lag (2016:782).
7§
[4169 F] Med samla in avfall avses i detta kapitel att
1. hämta eller ta emot avfall, om detta inte utgör en del av behandlingen av avfallet,
eller
2. sortera, lagra eller på annat sätt ta befattning med avfall innan det transporteras
vidare till den plats där behandlingen ska påbörjas, om åtgärden inte utförs av
avfallsproducenten på den plats där avfallet uppkom.Lag (2016:782).
8§
[4169 G] I detta kapitel avses med
fastighetsinnehavare: den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare,
uttjänt bil: en personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500
kilogram och som är avfall, och
bilskrotare: den som bedriver yrkesmässig verksamhet som syftar till att återvinna
eller bortskaffa uttjänta bilar.Lag (2016:782).
9§
[4169 H] Med producent avses i detta kapitel den som
1. yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller överlåter en vara eller en
förpackning, eller
2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda
åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. Lag (2016:782).
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Avfallshierarkin
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

10 §
[4170] En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder finns i
2 kap. 5 §.
Den som behandlar avfall eller är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till
att det
1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3.
Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som
helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig. Lag (2016:782).
Avfallsinnehavarens ansvar
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

11 §
[4170 A] Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är
godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön.
En bestämmelse om att producenter kan ges skyldighet att hantera avfall finns i 12
§. Bestämmelser om att kommuner har och kan ges skyldighet att hantera avfall finns
i 20 och 22 §§. Lag (2016:782).
Producentansvar
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

12 §
[4170 B] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras
bort, återvinns eller bortskaffas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Sådana
föreskrifter får endast avse avfall från sådan verksamhet som producenterna bedriver
och avfall som utgörs av sådana varor eller förpackningar som producenterna
tillverkar, för in till Sverige eller överlåter.
Föreskrifter enligt första stycket om skyldighet för en producent att hantera avfall
som utgörs av varor eller förpackningar som producenten inte tillverkat, fört in till
Sverige eller överlåtit får endast avse den del av avfallet som motsvarar producentens
andel av marknaden för nya sådana varor eller förpackningar eller på annat sätt står i
rimlig proportion till producentens verksamhet. Lag (2016:782).
13 §
[4170 C] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, för att
främja avfallsförebyggande åtgärder eller en hälso- och miljömässigt godtagbar
avfallshantering, meddela föreskrifter om skyldighet för producenterna att
1. märka en vara eller förpackning,
2. lämna uppgifter av betydelse för producentansvaret om vilka ämnen och
material som en vara eller en förpackning innehåller samt om insamling,
återanvändningsgrad, återvinningsgrad eller andra förhållanden, och
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3. se till att varor eller förpackningar har en viss sammansättning, återanvändbarhet
och återvinningsbarhet.
Föreskrifter enligt första stycket 3 får i fråga om andra varor än förpackningar avse
endast sådana skyldigheter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen. Lag (2016:782).
14 §
[4170 D] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. skyldighet för en producent att utse någon som ska fullgöra skyldigheter som
producenten har i ett annat medlemsland i Europeiska unionen, och
2. att det som gäller för en producent enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 12, 13 eller 15 § också ska gälla den som på en producents uppdrag fullgör
producentens skyldigheter. Lag (2016:782).
15 §
[4170 E] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. skyldighet för producenter av förpackningar, producenter av papper för
tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger eller andra liknande pappersprodukter
och producenter av elektriska eller elektroniska produkter att se till att
förpackningarna, papperet eller de elektriska och elektroniska produkterna omfattas
av ett insamlingssystem för återvinning eller återanvändning, och
2. tillstånd för yrkesmässig drift av sådana insamlingssystem.
Föreskrifter enligt första stycket 1 får endast avse producenter som omfattas av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §. Lag (2016:782).
16 §
[4170 F] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om
förpackningar för konsumtionsfärdig dryck gjorda av plast eller metall meddela
föreskrifter om
1. att insamlingssystem för sådana förpackningar utformas så att de genom
utbetalning av pant eller premie uppmuntrar att förpackningar lämnas tillbaka till
systemen,
2. skyldighet för producenter av sådana förpackningar att se till att förpackningarna
förses med märkning med uppgifter om insamlingssystemet,
3. förbud för producenter av sådana förpackningar att överlåta eller saluföra dem
om de inte omfattas av ett insamlingssystem,
4. krav på tillstånd för yrkesmässig tappning av konsumtionsfärdig dryck i sådana
förpackningar,
5. krav på tillstånd för införsel till Sverige av konsumtionsfärdig dryck i sådana
förpackningar, och
6. avgift vid införsel, och de andra åtgärder som behövs, för att säkerställa att
inhemska och till Sverige införda förpackningar av detta slag kan konkurrera på lika
villkor. Lag (2016:782).
Tillstånds- och anmälningsplikt för viss avfallshantering
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

17 §
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[4170 G] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att det krävs tillstånd eller anmälan för att yrkesmässigt transportera
avfall. Lag (2016:782).
18 §
[4170 H] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att det krävs en anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer
eller till kommunen för att
1. yrkesmässigt samla in avfall, eller
2. yrkesmässigt köpa eller sälja avfall eller förmedla avfall för bortskaffande eller
återvinning. Lag (2016:782).
19 §
[4170 I] Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att det krävs en anmälan till den myndighet som
regeringen bestämmer eller till kommunen för att hantera avfall med stöd av 24 §
andra stycket. Lag (2016:782).
Kommunens ansvar
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

20 §
[4171] Varje kommun ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller
bortskaffas.
Kommunen ska transportera bort avfallet från den fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och
miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär att kommunen ska transportera bort avfallet och det
inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna. Lag (2016:782).
21 §
[4171 A] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om undantag från kommunens ansvar enligt 20 § i fråga om avfall som
omfattas av producentansvar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §.
Lag (2016:782).
22 §
[4171 B] Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer
får i fråga om annat avfall än hushållsavfall meddela föreskrifter om att kommunen
ska ansvara för att avfallet återvinns eller bortskaffas och transporteras från den
fastighet där avfallet finns. Föreskrifterna får endast avse avfall som av hälso- eller
miljöskäl behöver hanteras av kommunen. Lag (2016:782).
23 §
[4171 C] När kommunen planerar och beslutar hur den ska ta sitt ansvar enligt 20 §
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 § ska kommunen ta hänsyn
till fastighetsinnehavarnas förmåga att själva hantera avfall på ett sätt som är
godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och de behov som
finns för olika slag av bebyggelse. Lag (2016:782).
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24 §
[4171 D] Om kommunen enligt 20 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 22 § ska ansvara för en viss hantering av avfall, får den hanteringen inte utföras
av någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar.
Första stycket gäller inte en fastighetsinnehavare som på fastigheten återvinner
eller bortskaffar avfallet, om det görs utan risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön.
En åtgärd som avses i andra stycket kan kräva anmälan enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 19 §. Lag (2016:782).
25 §
[4171 E] Kommunen får i det enskilda fallet
1. ge dispens från förbudet i 24 § första stycket, om det finns särskilda skäl och den
som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt, och
2. ge tillstånd till avfallshantering som avses i 24 § andra stycket, trots att tillstånd
inte krävs. Lag (2016:782).
Förbud mot nedskräpning
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

26 §
[4171 F] Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till
eller insyn till. Lag (2016:782).
Förbud mot dumpning och förbränning
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

27 §
[4171 G] Avfall får inte dumpas eller förbrännas inom Sveriges sjöterritorium och
ekonomiska zon. På och över det fria havet får avfall inte heller dumpas från eller
förbrännas på svenska fartyg eller luftfartyg. Avfall som är avsett att dumpas i eller
förbrännas på det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomiska zonen.
Det som sägs i första stycket om dumpning gäller inte sådana utsläpp av skadliga
ämnen från fartyg som regleras i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg. Lag (2016:782).
28 §
[4171 H] Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet mot
dumpning i 27 § första stycket för geologisk lagring av koldioxid. Lag (2016:782).
29 §
[4171 I] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda
fallet ge dispens från förbudet mot dumpning i 27 § första stycket, om avfallet kan
dumpas utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Den som har gett en dispens enligt första stycket får
1. förelägga den som har fått dispensen att avhjälpa en olägenhet som uppkommer
genom dumpningen, om olägenheten inte förutsågs när dispensen gavs, och
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2. återkalla dispensen, om ett villkor eller en föreskrift som gäller för dumpningen
inte följs eller om en olägenhet som avses med ett föreläggande enligt 1 inte avhjälps.
Lag (2016:782).
Uppgifter om och hantering av avfall som uppkommer i yrkesmässig
verksamhet
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

30 §
[4172] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än
hushållsavfall ska lämna det till någon som har det tillstånd eller har gjort den anmälan
som krävs för hanteringen. Lag (2016:782).
31 §
[4172 A] Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till
avfall ska lämna uppgift till kommunen om avfallet och dess hantering. Lag
(2016:782).
Uttjänta bilar
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

32 §
[4172 B] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att bilskrotare ska vara auktoriserade och om villkoren för
auktorisation av bilskrotare. Lag (2016:782).
33 §
[4172 C] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. skyldighet för den som har förvärvat en uttjänt bil för skrotning att utfärda ett
bevis om att bilen har mottagits för detta syfte (mottagningsbevis) och se till att bilen
blir omhändertagen av en auktoriserad bilskrotare,
2. skyldighet för bilskrotare att lämna uppgifter om återanvändningsgrad,
återvinningsgrad eller andra förhållanden som rör de uttjänta bilar som bilskrotaren
har hanterat,
3. skyldighet för auktoriserade bilskrotare att utfärda ett intyg om att åtgärder har
vidtagits för en hälso- och miljömässigt godtagbar hantering av en uttjänt bil
(skrotningsintyg), och
4. utfärdandet av sådana bevis och intyg som avses i 1 och 3. Lag (2016:782).
Avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

34 §
[4172 D] 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
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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
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter 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. Lag
(2016:782).
Deponering av avfall
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

35 §
[4172 E] Ett tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall får ges
endast om verksamhetsutövaren för fullgörandet av de skyldigheter som gäller för
deponeringsverksamheten ställer säkerhet enligt 16 kap. 3 § eller vidtar någon annan
lämplig åtgärd för sådant säkerställande. Lag (2016:782).
36 §
[4172 F] Den som bedriver en verksamhet med deponering av avfall ska ta betalt för
samtliga kostnader som rör avfallsdeponin. I kostnadsberäkningen ska alla kostnader
för att inrätta och driva deponin ingå samt, så långt det är möjligt, alla kostnader som
är nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som gäller för
deponeringsverksamheten. Lag (2016:782).
Geologisk lagring av koldioxid
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

37 §
[4172 G] Tillstånd till geologisk lagring av koldioxid får ges endast om
verksamhetsutövaren ställer säkerhet enligt 16 kap. 3 § eller vidtar någon annan
lämplig åtgärd för att säkerställa fullgörandet av de skyldigheter som gäller för
verksamheten enligt denna balk, lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
samt de föreskrifter och tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av dessa lagar.
Lag (2016:782).
Anordningar för hantering av avfall
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

38 §
[4172 H] Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om anordningar för hantering av avfall. Lag (2016:782).
Ytterligare föreskrifter om avfall och avfallsförebyggande åtgärder
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2017:419).

39 §
[4173] Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur avfall ska hanteras som behövs med hänsyn till skyddet
för människors hälsa eller miljön. Lag (2016:782).
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40 §
[4173 A] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om
1. avfall som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, och
2. avfallsförebyggande åtgärder som har särskild betydelse för skyddet för
människors hälsa eller miljön. Lag (2017:419).
Kommunal renhållningsordning
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

41 §
[4173 B] För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden
enligt detta kapitel. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen
och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Lag
(2016:782).
42 §
[4173 C] Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen
1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare
och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och
2. ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra
veckor.
Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före
utställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets
huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem som
synpunkter ska lämnas. Lag (2016:782).
43 §
[4173 D] När kommunen antar renhållningsordningen ska kommunen ta hänsyn till
de synpunkter som har kommit fram i samrådet och granskningen enligt 42 §. Lag
(2016:782).
44 §
[4173 E] Bestämmelserna i 42 och 43 §§ gäller även förslag till ändringar i en
renhållningsordning.
En kommun behöver inte ställa ut ett förslag till en ändring i renhållningsordningen
som endast
1. .gäller föreskrifter som kommunen får meddela med stöd av detta kapitel, och
2. berör ett fåtal fastighetsinnehavare eller annars är liten. Lag (2017:955).
Skyldighet för kommunerna att informera
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

45 §
[4174] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om skyldighet för kommunerna att lämna information om hantering av
avfall och innehållet i avfallsplanerna. Lag (2016:782).
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Föreskrifter för försvaret
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:782).

46 §
[4175] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
särskilda föreskrifter för Försvarsmaktens, Fortifikationsverkets, Försvarets
materielverks och Försvarets radioanstalts verksamhet som avviker från det som
annars sägs i detta kapitel. Lag (2016:782).
FJÄRDE AVDELNINGEN
PRÖVNINGEN AV MÅL OCH ÄRENDEN
16 kap. Allmänt om prövningen
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 kap. Straffbestämmelser och förverkande
1§
[4176] För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt
eller av oaktsamhet
1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i
det enskilda fallet medför eller kan medföra
a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en
omfattning som inte har ringa betydelse, eller
b) någon annan betydande olägenhet i miljön,
2. förvarar ett ämne eller hanterar avfall på ett sätt som kan medföra en förorening
som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har
ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön,
3. orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller strålning,
eller
4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller grundvattennivån
på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur eller växter i en
omfattning som inte har ringa betydelse eller som medför eller kan medföra någon
annan betydande olägenhet i miljön.
Är brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i lägst sex månader och
högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har
medfört eller kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning, om gärningen
annars varit av särskilt farlig art eller innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt
slag eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller
skicklighet, har gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.
För försök eller förberedelse till grovt miljöbrott döms till ansvar enligt 23 kap.
brottsbalken.
Om en behörig myndighet har tillåtit förfarandet, eller om förfarandet är allmänt
vedertaget eller med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt, döms inte till
ansvar enligt denna paragraf. Lag (2016:341).
2§
[4176 A] För brott mot områdesskydd döms till böter eller fängelse i högst två år den
som med uppsåt eller av oaktsamhet
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1. i ett biotopskyddsområde bedriver en verksamhet eller vidtar någon annan åtgärd
som kan skada naturmiljön och som är förbjuden enligt 7 kap. 11 § andra stycket,
2. i ett strandskyddsområde uppför en byggnad eller vidtar någon annan åtgärd som
är förbjuden enligt 7 kap. 16 §, eller
3. orsakar en skada eller en risk för skada på eller annan olägenhet för de
miljövärden som avses att skyddas i en nationalpark, ett naturreservat, ett
kulturreservat, ett djur- och växtskyddsområde, ett vattenskyddsområde eller ett
område som omfattas av ett interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § genom att
olovligen uppehålla sig i området eller där olovligen uppföra bebyggelse, stängsel
eller upplag, utföra schaktning, muddring, uppodling, markavvattning, täkt, plantering
eller avverkning, utöva jakt eller fiske, eller använda bekämpningsmedel.
Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt 1 § eller 2 b §. Lag (2006:1014).
2a§
[4176 B] För förseelse mot områdesskydd döms till böter den som med uppsåt eller
av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller bestämmelse som med stöd av 7 kap. har
meddelats eller i det enskilda fallet beslutats för skyddet av en nationalpark, ett
naturreservat, ett kulturreservat, ett biotopskyddsområde, ett djur- och
växtskyddsområde, ett strandskyddsområde eller ett vattenskyddsområde. Detsamma
skall gälla den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot ett interimistiskt förbud
enligt 7 kap. 24 §.
Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt 1, 2 eller 2 b §. Lag (2006:1014).
2b§
[4176 C] För artskyddsbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med
uppsåt eller av oaktsamhet
1. dödar, skadar, fångar eller stör djur, tar bort eller skadar ägg, rom eller bo, skadar
eller förstör djurs fortplantningsområde eller viloplats i strid med en föreskrift om
förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 1 §,
2. tar bort, skadar eller tar frö eller annan del av en växt i strid med en föreskrift
om förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 2 §,
3. sätter ut ett djur eller en växt i naturmiljön i strid med en föreskrift om förbud
som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 3 §,
4. transporterar eller på annat sätt förflyttar, importerar, exporterar, förvarar,
förevisar, preparerar, använder i vinstsyfte, förvärvar, säljer, hyr ut, byter eller byter
ut, erbjuder sig att köpa, saluför eller innehar för försäljning djur, växt, ägg, rom, frö
eller bo, eller del eller produkt därav, eller annan vara,
a) i strid med artikel 8.1, 8.5 [7108] eller 9.1 [7109] rådets förordning (EG) nr
338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem, eller
b) i strid med en föreskrift om förbud eller tillstånd som regeringen har meddelat
med stöd av 8 kap. 4 §, eller
5. bryter mot ett villkor eller en bestämmelse som i det enskilda fallet har beslutats
med stöd av
a) artikel 8.3 eller 9.2 jämförd med artikel 11.3 [7111] rådets förordning (EG) nr
338/97, eller
b) en föreskrift som avses i 4 b.
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Är brottet grovt, döms för grovt artskyddsbrott till fängelse i lägst sex månader och
högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har
avsett en särskilt hotad, sällsynt eller annars skyddsvärd art eller om det har utgjort
led i en brottslighet som utförts systematiskt och under lång tid, i stor omfattning eller
i vinstsyfte.
För försök eller förberedelse till grovt artskyddsbrott döms till ansvar enligt 23 kap.
brottsbalken.
Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt 1 §. Lag (2011:512).
3§
[4177] För miljöfarlig kemikaliehantering döms till böter eller fängelse i högst två år
den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har behandlats med en kemisk
produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, produktval eller försiktighetsmått i övrigt
som behövs på grund av produktens, organismens eller varans inneboende egenskaper
och genom denna underlåtenhet orsakar eller riskerar att orsaka skada på människor
eller i miljön.
För miljöfarlig kemikaliehantering döms även den som med uppsåt eller av
oaktsamhet
1. bryter mot ett förbud att sprida bekämpningsmedel enligt 14 kap. 7 §,
2. bryter mot ett förbud eller en föreskrift om en skyddsåtgärd, ett produktval eller
ett annat försiktighetsmått som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.,
3. på marknaden släpper ut ett tvätt- eller rengöringsmedel eller en tensid för ett
sådant medel utan att följa en skyldighet enligt artikel 3 eller 4 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och
rengöringsmedel,
4. bryter mot en begränsning för att producera, släppa ut på marknaden eller
använda ett ämne enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring
av direktiv 79/117/EEG,
5. i fråga om åtgärder för bortskaffande eller återvinning av avfall bryter mot artikel
7.2 eller 7.3 i förordning (EG) nr 850/2004,
6. i fråga om åtgärder för att hindra eller åtgärda läckage av fluorerade
växthusgaser bryter mot bestämmelserna i artikel 3.2 eller 3.3 första stycket i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om
fluorerade växthusgaser,
7. i fråga om att återvinning av fluorerade växthusgaser ska utföras av certifierad
personal eller personal med lämplig utbildning bryter mot en bestämmelse i artikel
8.1 eller 8.3 i förordning (EU) nr 517/2014,
8. släpper ut en fluorerad växthusgas på marknaden eller använder en sådan gas
och därigenom bryter mot ett förbud i artikel 11.1 eller 13 i förordning (EU) nr
517/2014,
9. bryter mot en begränsning för att tillverka, släppa ut på marknaden eller använda
ett ämne, som sådant eller ingående i en blandning eller i en vara, enligt artikel 67 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 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
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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,
10. släpper ut en kemisk produkt eller ett explosivt föremål på marknaden utan att
följa en skyldighet i artikel 35.1 eller 35.2 första stycket i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,
11. i egenskap av att vara tillverkare, nedströmsanvändare eller någon som för in
en kemisk produkt eller ett explosivt föremål till Sverige, släpper ut produkten eller
föremålet på marknaden utan att följa en skyldighet i artikel 35.2 andra stycket i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008,
12. bryter mot ett förbud eller en begränsning för att producera, använda,
importera, exportera eller på marknaden släppa ut ett ämne, en produkt eller en
utrustning enligt artikel 4, 5, 6, 15.1, 17.1, 20.1 eller 24.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter
ned ozonskiktet,
13. i fråga om åtgärder för återvinning och destruktion av ozonnedbrytande ämnen
bryter mot artikel 22.1, 22.2 eller 22.4 i förordning (EG) nr 1005/2009,
14. i fråga om åtgärder för att hindra eller minska läckage av ozonnedbrytande
ämnen bryter mot artikel 23.1, 23.5 eller 23.6 i förordning (EG) nr 1005/2009,
15. använder ett växtskyddsmedel utan att följa de villkor som framgår av
märkningen enligt vad som krävs i artikel 55 i Europaparlamentets 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,
16. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne som
allmänheten får tillgång till, utan att se till att medlet eller ämnet innehåller sådana
beståndsdelar som avskräcker från eller förhindrar konsumtion enligt vad som krävs i
artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1107/2009,
17. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne utan att följa
en skyldighet i artikel 64.3 i förordning (EG) nr 1107/2009,
18. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt i strid med ett förbud eller en
begränsning i artikel 14, 15.1 eller 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter, om inte
förekomsten av ett förbjudet ämne i en kosmetisk produkt kan anses tillåten enligt
artikel 17 i samma förordning,
19. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt utan att produkten har
genomgått en säkerhetsbedömning i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr
1223/2009, eller att en säkerhetsrapport har upprättats i enlighet med samma artikel,
20. använder en biocidprodukt utan att följa de bestämmelser och villkor som följer
av märkningen enligt vad som krävs i artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden
och användning av biocidprodukter,
21. på marknaden släpper ut en behandlad vara utan att följa en skyldighet i artikel
58.2 i förordning (EU) nr 528/2012, eller
22. i egenskap av innehavare av ett produktgodkännande av en biocidprodukt inte
ser till att produkten innehåller beståndsdelar som avskräcker från konsumtion enligt
vad som krävs i artikel 69.1 andra stycket andra meningen i förordning (EU) nr
528/2012.
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Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om
1. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §,
2. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 6 § eller om ansvar enligt 6 § inte ska
dömas ut till följd av 6 § andra stycket, eller
3. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9. Lag (2016:781).
3a§
[4177 A] För olovlig kemikaliehantering döms till böter den som med uppsåt eller av
oaktsamhet tar befattning med en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som
innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt i strid med ett förbud enligt en
föreskrift som en myndighet har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande
enligt 14 kap.
Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt 1 eller 3 §. Lag (2006:1014).
3b§
[4177 AA] För kemikalieregistreringsbrott döms till böter eller fängelse i högst två år
den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. tillverkar eller importerar ett ämne, som sådant eller ingående i en blandning,
utan att göra en registreringsanmälan och därigenom bryter mot artiklarna 5 och 6 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006,
2. producerar eller importerar en vara utan att göra en registreringsanmälan och
därigenom bryter mot artiklarna 5 och 7.1 i förordning (EG) nr 1907/2006,
3. producerar eller importerar en vara utan att göra en registreringsanmälan och
därigenom bryter mot artikel 5 och ett beslut enligt artikel 7.5 i förordning (EG) nr
1907/2006,
4. bryter mot en skyldighet att lämna eller uppdatera information enligt artikel 12.2
eller 22 i förordning (EG) nr 1907/2006, eller
5. lämnar oriktig information i en registreringsanmälan eller i en handling som
kompletterar en sådan anmälan, om det är fråga om en anmälan eller komplettering
som avses i artikel 6, 7.1, 7.5, 20.2 tredje stycket, 22.1 och 2, 40.4 eller 41.4 i
förordning (EG) nr 1907/2006 och informationen har betydelse för en myndighets
eller enskilds riskbedömning eller för en myndighets utvärdering av ett ämnes risk för
människors hälsa eller miljön.
Om brottet är grovt, döms för grovt kemikalieregistreringsbrott till fängelse i lägst
sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas om det har avsett stora mängder av ett ämne, har medfört eller kunnat medföra
skador av stor omfattning eller av allvarlig art eller har pågått under lång tid. Lag
(2010:742).
4§
[4177 B] För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två år den
som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd eller
godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha gjort en anmälan
påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven tidsfrist, allt enligt
vad som krävs i
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a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om
verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens enligt
bestämmelserna i 9 eller 11–15 kap.,
b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om miljöfarliga
verksamheter,
c) bestämmelsen i 9 kap. 6 c § om anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter,
d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har meddelat med
stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,
e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga
vattenverksamheter,
f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av
grundvatten ur bruk,
g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har meddelat med
stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska anmälas för samråd,
h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade
organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller består av sådana
organismer på marknaden,
i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om innesluten
användning av genetiskt modifierade organismer,
j) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om hantering,
införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av kemiska produkter,
biotekniska organismer eller varor,
k) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om förutsättningar
för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den förordningen eller släppa
ut ett sådant ämne på marknaden,
l) bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 om krav på
produktgodkännande av växtskyddsmedel,
m) bestämmelserna om krav på godkännande av biocidprodukter i artikel 17.1 i
förordning (EU) nr 528/2012,
n) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 15 § om krav på
tillstånd för yrkesmässig drift av insamlingssystem för avfall från elektriska och
elektroniska produkter, eller
o) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller
2. i egenskap av innehavare av det tillstånd eller det beslut om tillåtlighet,
godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller åtgärden och som har
meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006, förordning (EG) nr
1107/2009 eller förordning (EU) nr 528/2012 bryter mot ett villkor eller en
bestämmelse i tillståndet eller i beslutet.
I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som har angetts
i ett sådant tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska det förhållandet att en
bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbuller i strid med bullervillkoret inte anses
utgöra ett brott mot villkoret, om
1. byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygglov enligt
plan- och bygglagen (2010:900),
2. det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade
bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och
3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att förebygga
olägenhet för människors hälsa.
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Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som regeringen har
meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala miljösanktionsavgift. Lag
(2017:419).
4a§
[4177 BA] För otillåten avfallstransport döms till böter eller fängelse i högst två år
den som med uppsåt eller av
oaktsamhet
1. transporterar avfall utan tillstånd och därigenom bryter mot föreskrifter som
regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 17 § om tillstånd för yrkesmässig
transport av avfall,
2. inom Europeiska unionen transporterar avfall utan att göra en skriftlig
förhandsanmälan och utan att ha ett giltigt godkännande och därigenom bryter mot
artiklarna 4 och 9.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006
av den 14 juni 2006 om transport av avfall,
3. från Europeiska unionen exporterar avfall för bortskaffande och därigenom
bryter mot ett exportförbud enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 1013/2006,
4. från Europeiska unionen exporterar avfall för bortskaffande utan att ha ett
skriftligt godkännande och därigenom bryter mot artikel 35.4 a i förordning (EG) nr
1013/2006,
5. från Europeiska unionen exporterar avfall för återvinning och därigenom bryter
mot ett exportförbud enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 1013/2006,
6. från Europeiska unionen exporterar avfall för återvinning till ett land som
omfattas av förfarandereglerna i artikel 37 i förordning (EG) nr 1013/2006 och
därigenom bryter mot ett förbud eller ett krav på skriftlig förhandsanmälan som gäller
enligt artikel 37.2 andra stycket eller 37.5 i förordning (EG) nr 1013/2006 eller som
gäller enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29
november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III
eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa
länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande
transporter av avfall,
7. från Europeiska unionen exporterar avfall för återvinning till ett land som
omfattas av förfarandereglerna i artikel 38 i förordning (EG) nr 1013/2006 utan att ha
ett skriftligt godkännande och därigenom bryter mot artikel 38.4 a,
8. från Europeiska unionen exporterar avfall utan att avfallet är avsett för
bortskaffande eller återvinning i en anläggning där bortskaffandet eller återvinningen
sker enligt de bestämmelser som gäller i mottagarlandet och därigenom bryter mot
någon av artiklarna 35.5, 37.4 och 38.6 i förordning (EG) nr 1013/2006,
9. från Europeiska unionen exporterar avfall avsett för bortskaffande i ett
utomeuropeiskt land eller territorium och därigenom bryter mot ett exportförbud
enligt artikel 40.1 i förordning (EG) nr 1013/2006,
10. till Europeiska unionen importerar avfall för bortskaffande och därigenom
bryter mot ett importförbud enligt artikel 41 i förordning (EG) nr 1013/2006,
11. till Europeiska unionen importerar avfall för bortskaffande utan att ha ett
skriftligt godkännande och därigenom bryter mot artikel 42.4 a i förordning (EG) nr
1013/2006,
12. till Europeiska unionen importerar avfall för återvinning och därigenom bryter
mot ett importförbud enligt artikel 43 i förordning (EG) nr 1013/2006,

Import– och exportföreskrifter/Kemiska produkter m.m.

21

Miljöbalken (1998:808)
Uppdaterad: 2018-01-30

13. till Europeiska unionen importerar avfall för återvinning utan att ha ett skriftligt
godkännande och därigenom bryter mot artikel 44.4 a eller 45 jämförd med artikel
42.4 a i förordning (EG) nr 1013/2006,
14. till Europeiska unionen importerar avfall från ett sådant utomeuropeiskt land
eller territorium som avses i artikel 46 i förordning (EG) nr 1013/2006 utan att göra
en skriftlig förhandsanmälan och utan att ha ett giltigt godkännande och därigenom
bryter mot artikel 46.1 jämförd med artiklarna 4 och 9.6, eller
15. blandar avfall under transport i strid med artikel 19 i förordning (EG) nr
1013/2006.
För försök till brott som avses i första stycket 3–9 döms till ansvar enligt 23 kap.
brottsbalken. Lag (2016:782).
5§
[4177 C] 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 eller tillsyn, om uppgiften lämnas i en ansökan,
anmälan eller annan handling som ska ges in till en myndighet enligt
a) en bestämmelse i denna balk, artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006, artikel
33.1–33.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 eller artikel 20 i förordning (EU) nr
528/2012,
b) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken, eller
c) enligt 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 bestämmelserna i 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, överhängande fara
för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada,
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. Lag (2016:781).
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6§
[4178] För bristfällig miljöinformation döms till böter eller fängelse i högst två år den
som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. i fråga om kemiska produkter eller biotekniska organismer bryter mot
bestämmelserna om produktinformation i 14 kap. genom att
a) felaktigt klassificera eller inte klassificera en produkt enligt vad som krävs i
föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.,
b) inte märka en produkt eller att lämna annan produktinformation enligt vad som
krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.,
c) inte med en lämplig symbol eller beteckning för fara eller risk eller med annan
tydlig varningstext märka en produkt eller på annat sätt lämna produktinformation,
om märkningen eller informationen behövs till skydd för människors hälsa eller
miljön, eller
d) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation,
2. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av
farliga kemikalier genom att
a) inte märka en produkt med en farosymbol, en farobeteckning, en riskfras eller
ett varningsmärke enligt vad som krävs i förordningens artikel 17.1,
b) inte lämna säkerhetsdatablad enligt vad som krävs i förordningens artikel 17.3,
eller
c) lämna oriktig uppgift i märkningen eller säkerhetsdatabladet,
3. i fråga om tvätt- eller rengöringsmedel bryter mot förordning (EG) nr 648/2004
genom att inte märka förpackningar enligt vad som krävs i förordningens artikel 11,
4. i fråga om produkter och utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser
bryter mot förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte märka produkter och
utrustning enligt vad som krävs i förordningens artikel 12,
5. i fråga om kemiska produkter bryter mot förordning (EG) nr 1907/2006 genom
att
a) inte förse mottagaren av ett ämne eller en blandning med ett säkerhetsdatablad
enligt kraven i artikel 31,
b) lämna oriktig eller bristfällig uppgift i säkerhetsdatabladet, eller
c) inte enligt vad som krävs i artikel 33 tillhandahålla en mottagare eller konsument
information om namn på ett ämne som ingår i en vara och finns angivet i bilaga XIV
till förordningen eller angivet i den kandidatförteckning som avses i artikel 59,
6. i fråga om kemiska produkter och explosiva föremål bryter mot förordning (EG)
nr 1272/2008 genom att
a) felaktigt klassificera eller inte klassificera ett ämne, en blandning eller ett
explosivt föremål enligt vad som krävs i artiklarna 4.1, 4.2, 4.3 eller 4.8, eller
b) felaktigt märka eller inte märka ett ämne, en blandning eller ett explosivt föremål
enligt vad som krävs i artiklarna 4.4, 4.7 eller 4.8,
7. i fråga om behandlat utsäde eller växtskyddsmedel bryter mot förordning (EG)
nr 1107/2009 genom att
a) felaktigt märka eller inte märka ett behandlat utsäde enligt vad som krävs i
artikel 49.4,
b) felaktigt märka eller inte märka ett växtskyddsmedel enligt vad som krävs i
artikel 65.1 och i kommissionens förordning (EU) nr 547/2011 av den 8 juni 2011 om
tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad
gäller märkningskrav för växtskyddsmedel, eller
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c) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation enligt vad som krävs i artikel
66.1, 66.2 eller 66.5, eller
8. i fråga om en biocidprodukt eller behandlad vara bryter mot förordning (EU) nr
528/2012 genom att
a) inte märka produkten eller varan på ett sätt som uppfyller kraven i artikel 58.3
eller artikel 69.2, eller
b) inte lämna produktinformation som uppfyller kraven i artikel 72.
Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om underlåtenheten eller den
oriktiga eller bristfälliga informationen varit sådan att den inte kunnat försvåra
bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i miljön. Ansvar ska inte
heller dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9
§ första stycket 9. Lag (2016:781).
7§
[4178 A] Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats
som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller
fängelse i högst ett år.
7a§
[4178 AA] Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för
nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre
allvarlig. Lag (2011:734).
8§
[4178 B] Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av
oaktsamhet
1. bryter mot en föreskrift för totalförsvaret som har meddelats med stöd av 1 kap.
5 §, om en överträdelse av den lagbestämmelse från vilken avvikelsen har föreskrivits
är straffbelagd,
2. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått inom ett miljöskyddsområde, som
regeringen har meddelat med stöd av 7 kap. 20 §,
3. bryter mot en föreskrift eller ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten
m.m. som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 4 §,
4. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid miljöfarlig verksamhet som
regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 5 §,
5. i ett miljöriskområde som avses i 10 kap. 17 § vidtar en åtgärd som ökar
belastningen av föroreningar i eller omkring området, annars försämrar den
miljömässiga situationen eller försvårar avhjälpandeåtgärder,
6. bryter mot den skyldighet att underhålla en vattenanläggning som följer av 11
kap. 17 § första stycket, 20 § första stycket eller 21 § första stycket,
7. bryter mot ett förbud till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket,
8. bryter mot bestämmelsen i 13 kap. 8 § om utredning innan en genteknisk
verksamhet påbörjas eller mot en föreskrift om utredningen som regeringen har
meddelat med stöd av 13 kap. 9 §,
9. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid genteknisk verksamhet som
regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,
10. bryter mot skyldigheten att upprätta en kemikaliesäkerhetsrapport enligt vad
som krävs i artiklarna 37.4 och 39.1 i förordning (EG) nr 1907/2006,
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11. bryter mot skyldigheten att förse Europeiska kemikaliemyndigheten med
information enligt vad som krävs i artiklarna 38, 39.2 och 66.1 i förordning (EG) nr
1907/2006,
12. bryter mot förbudet mot dumpning eller förbränning av avfall enligt 15 kap. 27
§,
13. bryter mot ett förbud mot fiske som i det enskilda fallet har beslutats med stöd
av 28 kap. 13 §, eller
14. bryter mot artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i
Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från
utnyttjande av genetiska resurser i unionen genom att inte följa ömsesidigt
överenskomna villkor eller söka efter, bevara eller överföra information i enlighet
med det som anges i artikeln i fråga om en genetisk resurs eller traditionell kunskap
som avses i förordningen eller en traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 § andra
stycket.
För försök till brott som avses i första stycket 12 döms till ansvar enligt 23 kap.
brottsbalken.
Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt 1 § eller 9 § första stycket 5. Lag (2016:783).
9§
[4178 C] Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om skyldighet
att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,
2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskörning eller
gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har
meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,
3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 12 kap. 8 §,
4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 12 kap. 10 §,
5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas av ett
tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått som
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med
stöd av 13 kap. 11 §,
6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organismer som
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med
stöd av 13 kap. 18 §,
7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt
modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är
framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG,
8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumentation eller
anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt
modifierade organismer,
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9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven om
märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr 1223/2009, eller på
marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven om
märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma förordning,
10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förordning (EG)
nr 648/2004,
11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt artikel
32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,
12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i Europeiska
unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel 52 i förordning (EG) nr
1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige, släppa ut det på marknaden eller
använda det utan att medlet omfattas av ett sådant parallellhandelstillstånd som krävs
enligt artikeln,
13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i Europeiska
unionen men som inte är godkänd i Sverige tillhandahåller produkten eller använder
den utan att produkten omfattas av ett sådant parallellhandelstillstånd som avses i
artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012,
14. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 24 § första stycket eller en föreskrift som
regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 39 § genom att yrkesmässigt eller annars
i stor omfattning transportera avfall, eller
15. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 30 §
genom att för transport lämna annat avfall än hushållsavfall till den som inte har det
tillstånd som krävs för en sådan transport.
Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt 1 §. Lag (2016:782).
10 §
[4178 D] Allmänt åtal för en gärning som avses i 6 § första stycket 5 c och som rör en
överträdelse av artikel 33.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 får väckas endast om ett
åtal är påkallat från allmän synpunkt. Lag (2008:240).
11 §
[4179] Om en gärning som avses i 2, 2 a, 2 b, 3, 3 a eller 3 b §, 4 § första stycket 2, 5
§ 1 eller 7 a, 8 eller 9 § är att anse som ringa, döms inte till ansvar. En gärning är att
anse som ringa om den framstår som obetydlig med hänsyn till det intresse som är
avsett att skyddas genom straffbestämmelsen.
Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är belagd med samma eller
strängare straff i brottsbalken eller om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt lagen
(2000:1225) om straff för smuggling (Smugglingslagen m.m./Smuggling m.m. [101]
o.f.).
Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar enligt detta kapitel
för en gärning som omfattas av föreläggandet.
Om en gärning som avses i 1–9 §§ kan föranleda miljösanktionsavgift och inte kan
antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal väckas av åklagare endast om åtal är
påkallat från allmän synpunkt. Lag (2011:734).
12 §
[4179 A] Djur, växter, produkter som utvunnits av djur eller växter, sådana genetiska
resurser som avses i förordning (EU) nr 511/2014, utbrutet material vid
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täktverksamhet, kemiska produkter, biotekniska organismer eller varor innehållande
kemiska produkter eller genetiskt modifierade organismer eller produkter som
innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, vilka har varit föremål för
brott enligt 1, 2, 2 b, 3, 4, 5, 6 eller 8 § får förklaras förverkade, om det inte är
uppenbart oskäligt. Detsamma gäller värdet av egendomen eller utbytet av ett sådant
brott.
Fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid
brott enligt 1, 2, 2 b, 3, 4, 5, 6 eller 8 § får förklaras förverkade, om det behövs för att
förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom
som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har
fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar
förberedelse. I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis förklaras
förverkat. Lag (2016:783).
13 §
[4179 B] Den som begått brott enligt 8 § första stycket 12 döms vid svensk domstol,
även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken (Smugglingslagen m.m./Brottsbalken m.m.
[1022] eller [1023]) inte är tillämplig. Har brottet förövats i Sveriges ekonomiska zon,
får åtal väckas vid den tingsrätt vars domkrets är närmast den plats där brottet
förövades. Lag (2010:742).
14 §
[4180] Om någon som ådragit sig ansvar enligt 1 §, frivilligt har avvärjt en sådan fara
eller verkan som anges där innan en avsevärd olägenhet har uppkommit, får dömas
till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för gärningen. Lag (2006:1014).
30 kap. Miljösanktionsavgifter
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

[4180 A] Föreskrifter om ikraftträdande av denna balk meddelas i lagen (1998:811)
om införande av miljöbalken.
Anm. Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 enligt 1 § lagen (1998:811).

Bilaga 1
Bilagan har upphört att gälla enligt lag (2001:1079).

Bilaga 2
Bilagan har upphört att gälla enligt lag (2001:1079).

