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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter 

Utfärdad den 20 juni 2018 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:259) om miljösank-

tionsavgifter1 

dels att 7 kap. 6, 7 och 11 §§ och 10 kap. 1 § ska upphöra att gälla, 

dels att rubrikerna närmast före 7 kap. 6 och 11 §§ och 10 kap. 1 § ska 

utgå, 

dels att 7 kap. 12–14 §§ ska ha följande lydelse,  

dels att rubriken till 10 kap. ska lyda ”Brandfarliga vätskor”. 

7 kap. 

12 §2    För en överträdelse av 3 kap. 22 § Kemikalieinspektionens föreskrif-

ter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom 

att ha gjort produktanmälan men inte lämnat kompletterande uppgifter om 

de mängder som har tillverkats eller förts in till Sverige under föregående 

kalenderår ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 

13 §3    För en överträdelse av 6 kap. 8 och 9 §§ Kemikalieinspektionens 

föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i yrkesmässig 

verksamhet överlåta buntat träskyddsbehandlat virke utan att det finns infor-

mation på buntarna om de begränsningar i användningen som enligt sär-

skilda föreskrifter gäller för virket ska en miljösanktionsavgift betalas med 

5 000 kronor. 

14 §4    För en överträdelse av 6 kap. 8 och 10 §§ Kemikalieinspektionens 

föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i yrkesmässig 

verksamhet till allmänheten saluhålla träskyddsbehandlat virke som inte är 

buntat utan att det på anslag vid virket finns information om de begräns-

ningar i användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket ska 

en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 

1 Senaste lydelse av 7 kap. 11 § 2012:863. 
2 Senaste lydelse 2012:863. 
3 Senaste lydelse 2012:863. 
4 Senaste lydelse 2012:863. 
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Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018. 

På regeringens vägnar 

KAROLINA SKOG 

Susanne Gerland 

(Miljö- och energidepartementet) 
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