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1982:2 Kungörelse om Store mosse 
nationalpark
Ikrafttr. 1982-07-26

5 och 6 §§ natur-
vårdsförordningen 
(1976:484)

1983:2 Kungörelse om Tivedens nationalpark
Ikrafttr. 1983-06-22

- ” -

1986:3 Kungörelse med föreskrifter om 
Stenshuvuds nationalpark
Ikrafttr. 1986-10-01

- ” -

1987:6 Kungörelse med föreskrifter om 
Vadvedtjåkka nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

4 § nationalparks- 
förordningen 
(1987:938)

1987:7 Kungörelse med föreskrifter om  
Abisko nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

1987:8 Kungörelse med föreskrifter om  
Stora Sjöfallets nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

1987:9 Kungörelse med föreskrifter om 
Sareks nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

1987:10 Kungörelse med föreskrifter om  
Padjelanta nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

1987:11 Kungörelse med föreskrifter om  
Muddus nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -



2

NFS 2011 Föreskrift Bemyndigande

NFS nr

1987:12 Kungörelse med föreskrifter om  
Pieljekaise nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

4 § nationalparks- 
förordningen  
(1987:938)

1987:13 Kungörelse med föreskrifter om 
Sånfjällets nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

SNFS 1989:11 upph. 6, 7, 18-sats 
under rubr. ”Inom nationalparken 
är det förbjudet att”; nya 16, 21-
sats, nytt 3 st. under rubr. ”Inom 
nationalparken är det förbjudet 
att”; ändr. 2, 3, 6-sats under rubr. 
”Utan hinder av ovanstående för-
bud är det tillåtet att” 
Omtryck
Ikrafttr. 1989-08-04

- ” -

1987:14 Kungörelse med föreskrifter om 
Töfsingedalens nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

1987:15 Kungörelse med föreskrifter om 
Hamra nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

1987:16 Kungörelse med föreskrifter om 
Garphyttans nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

1987:17 Kungörelse med föreskrifter om 
Ängsö nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

SNFS 1990:2 upph. 6, 7-sats; ändr. 
2, 6, 12, 19, 20-sats; ny 7-sats, nytt 
3 st. under rubr. ”Inom national-
parken är det förbjudet att”; ändr. 
3-sats under rubr. ”Utan hinder av 
ovanstående förbud är det tillåtet 
att”; ny bil.
Omtryck
Ikrafttr. 1990-02-14

- ” -

SNFS nr
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1987:18 Kungörelse med föreskrifter om 
Norra Kvills nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

4 § nationalparks- 
förordningen 
(1987:938)

SNFS 1994:4 ändring; omtryck
Ikrafttr. 1994-09-15

- ” -

1987:19 Kungörelse med föreskrifter om 
Gotska Sandöns nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

SNFS 1990:8 upph. 6, 7 och 
15-sats; ändr. 2, 6, 10, 11, 13, 15, 
17–20; ny 7 och 22-sats, nytt 3 st. 
under rubr. ”Inom nationalparken 
är det förbjudet att”; ny 2 och 
3-sats under rubr. ”Utan hinder av 
ovanstående förbud är det tillåtet 
att”; ny bil.
Omtryck
Ikrafttr. 1990-07-13

- ” -

1987:20 Kungörelse med föreskrifter om  
Blå Jungfruns nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

SNFS 1990:3 upph. 6, 7-sats; ändr. 
2, 6, 13, 21-sats; ny 7-sats, nytt 
3 st. under rubr. ”Inom national-
parken är det förbjudet att” ny 
3-sats under rubr. ”Utan hinder av 
ovanstående förbud är det tillåtet 
att” 
Omtryck
Ikrafttr. 1990-02-14

- ” -

1987:21 Kungörelse med föreskrifter om  
Dalby Söderskogs nationalpark
Ikrafttr. 1988-01-01

- ” -

1990:11 Kungörelse med föreskrifter om 
kontroll av vatten vid ackrediterade 
laboratorier m.m.
Ikrafttr. 1991-07-01

17 § andra punkten 
miljöskyddsförord-
ningen (1989:364)

SNFS nr
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1990:14 Kungörelse med föreskrifter om 
kontroll av utsläpp till vatten- och 
markrecipient från anläggningar 
för behandling av avloppsvatten 
från tätbebyggelse
Ikrafttr. 1991-01-01, 1992-01-01 
och 1993-01-01

17 § andra punkten 
miljöskyddsförord-
ningen (1989:364)

SNFS 1991:9 ändr. 1 och 2 §§, 4 § 
1 st. p. 2 b, 3 b och 5, 5–8 §§, 20 § 
3 st. 5 p. och 23 §§ samt bil. och 
texten under rubr. ”Anmärkning” 
Omtryck
Ikrafttr. 1992-01-01 och 
1993-01-01

- ” -

SNFS 1993:9 upph. 21 och 24 §§; 
ändr. 2, 5, 6 och 7 §§, 20 § 1 och 
3 st. p. 2 b, 3 b och 5, 23 § samt 
bilagan
Omtryck
Ikrafttr. 1993-11-15

- ” -

SNFS 1998:5 ändr. bil. 
Ikrafttr. 1999-02-10

- ” -

1991:1 Kungörelse med föreskrifter om 
återföringssystem för bensingaser 
vid tankställen för motorfordon
Ikrafttr. 1991-03-12
Övergångsbest.

30 § förordningen 
(1985:835) om  
kemiska produkter 

SNFS 1996:5 nya 22 a §, över-
gångsbest.; upph. inneh.fört., 6, 
9–11 §§, rubr. före 9 §, gamla 
övergångsbest.; ändr. 1 sid. och 
3, 7, 8, 13–17, 19–26, 28–29 §§ 
rubr. före 15 och 20 §§, underbil. 
1 och 2 
Omtryck
Celex 394L0063
Ikrafttr. 1996-03-25

30 § förordningen 
(1985:835) om 
kemiska produkter 
och 20 § förordningen 
(1993:1065) om  
teknisk kontroll

1991:7 Kungörelse med föreskrifter om 
Björnlandets nationalpark
Ikrafttr. 1991-09-16

4 § nationalparks- 
förordningen 
(1987:938)

SNFS nr
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1991:8 Kungörelse med föreskrifter om 
Djurö nationalpark
Ikrafttr. 1991-11-04

4 § nationalparks- 
förordningen 
(1987:938)

1992:7 Kungörelse med föreskrifter om 
inbetalning av miljöavgift på 
utsläpp av kväveoxider 
Ikrafttr. 1993-01-01

5 § förordningen 
(1991:339) om mil-
jöavgift på utsläpp 
av kväveoxider vid 
energiproduktion

1992:17 Kungörelse med föreskrifter om 
ackrediterad bilavgaskontroll
Ikrafttr. 1993-02-04

19 § bilavgasförord-
ningen (1991:1481)

SNFS 1997:7 ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 11 
och 15 §§ samt bilagans tabell 1 
Omtryck
Ikrafttr. 1997-12-01

- ” -

1993:4 Kungörelse med föreskrifter om 
Tyresta nationalpark
Ikrafttr. 1993-09-01

4 § nationalparks- 
förordningen 
(1987:938)

1993:7 Kungörelse med föreskrifter om 
hantering av brandsläcknings- 
anordningar med halon m.m.
Ikrafttr. 1993-11-21
Övergångsbest.

30 § förordningen 
(1985:835) om  
kemiska produkter och 
6 c, 8, 9, 10 §§ för- 
ordningen (1988:716) 
om CFC och halon 
m.m.

1994:2 Kungörelse med föreskrifter om 
skydd för miljön, särskilt marken, 
när avloppsslam används i jord-
bruket
Celex 386L0278
Ikrafttr. 1994-08-01

2 a och 17 §§ miljö-
skyddsförordningen 
(1989:364) och 
30 § förordningen 
(1985:835) om  
kemiska produkter

SNFS 1998:4 ändr. 10 och 14 §§
samt bil. A, B, D och E
Ikrafttr. bil. E 1999-02-10, i övr. 
1998-08-10

30 § förordningen 
(1985:835) om  
kemiska produkter 
och 17 § andra  
punkten miljö-
skyddsförordningen 
(1989:364)

SNFS nr
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NFS 2001:5 ändr. 15 §
Celex 386L0278, 391L0692
Ikrafttr. 2001-04-01

47 § förordningen 
(1988:899) om miljö-
farlig verksamhet och 
hälsoskydd

1994:7 Kungörelse med föreskrifter om 
rening av avloppsvatten från tät-
bebyggelse
Celex 391L0271
Ikrafttr. 1994-11-02

2 a § och 17 §  
andra punkten miljö-
skyddsförordningen 
(1989:364)

SNFS 1998:7 ändr. 6 § samt bil. 2
Celex 398L0015
Ikrafttr. 1998-10-07 

- ” -

NFS 2004:7 ändr. 2, 6 och 13 §§
Celex 391L0271
Ikrafttr. 2004-07-14

47 § förordningen 
(1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och 
hälsoskydd

NFS 2006:13 ändr. 5 §
Celex 331991L0271, 31998L0015
Ikrafttr. 2006-12-15  
Undantag T: 2008-12-31

- ” -

1995:4 Statens naturvårdsverks före-
skrifter för Haparanda skärgårds 
nationalpark
Ikrafttr. 1995-06-07

4 § nationalparks- 
förordningen 
(1987:938)

1995:7 Statens naturvårdsverks föreskrifter 
om utsläpp av industriellt avlopps-
vatten som innehåller vissa ämnen
Celex 376L0464, 382L0176, 
383L0513, 384L0156, 384L0491, 
386L0280, 388L0347, 390L0415
Ikrafttr. 1996-01-01

2 a och 17 §§ miljö-
skyddsförordningen 
(1989:364)

1996:13 Statens naturvårdsverks föreskrifter 
för Tresticklans nationalpark
Ikrafttr. 1996-08-12

4 § nationalparks- 
förordningen 
(1987:938)

SNFS nr
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1996:14 Statens naturvårdsverks föreskrifter 
om begränsning av utsläpp av flyk-
tiga organiska ämnen vid hantering 
av bensin vid depåer
Celex 394L0063
Ikrafttr. 1996-09-16
Övergångsbest.
Innehåller allmänna råd

30 § förordningen 
(1985:835) om  
kemiska produkter

1996:15 Statens naturvårdsverks föreskrifter 
om uppföljning av angiven insam-
lingsnivå m.m. för returpapper
Ikrafttr. 1997-01-01

4, 6, 7, 10 §§  
förordningen 
(1994:1205) om 
producentansvar för 
returpapper

1997:2 Statens naturvårdsverks föreskrifter 
om spridning av kemiska bekämp-
ningsmedel
Ikrafttr. 1997-07-01

15 § förordningen 
(1985:836) om  
bekämpningsmedel 
samt 5 och 30 §§  
förordningen 
(1985:835) om  
kemiska produkter

1998:6 Statens naturvårdsverks föreskrifter 
för Färnebofjärdens nationalpark
Ikrafttr. 1998-09-10

4 § nationalparks- 
förordningen 
(1987:938)

NFS nr

1999:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
avgifter för tillsyn av täkter
Ikrafttr. 1999-04-01

7 kap. 14 § förord-
ningen (1998:940)  
om avgifter för  
prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken

2000:15 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
genomförande av mätningar och 
provtagningar i vissa verksamheter
Ikrafttr. 2001-01-01
Innehåller allmänna råd

1 § andra stycket 
och 8 § förordningen 
(1998:901) om 
verksamhetsutövares 
egenkontroll

2001:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling genom tryck- 
eller vakuumimpregnering
Ikrafttr. 2001-04-01

47 § förordningen 
(1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och 
hälsoskydd

SNFS nr
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NFS 2001:12 nya 18 a § och
19 a §
Ikrafttr. 2001-07-12

47 § förordningen 
(1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och 
hälsoskydd

NFS 2005:16 upph. 25 och 26 §§; 
ändr. 21 och 24 §§
Ikrafttr. 2006-02-01

- ” -

2001:7 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling genom dopp-
ning mot mögel- och blånadsan-
grepp
Ikrafttr. 2002-01-01

- ” -

2001:10 Naturvårdsverkets föreskrifter för 
Söderåsens nationalpark
Ikrafttr. 2001-06-08

4 § 1 stycket  
nationalparks- 
förordningen 
(1987:938)

2001:11 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
begränsning av utsläpp av flyktiga 
organiska föreningar förorsakade  
av användning av organiska  
lösningsmedel i vissa verksam- 
heter och anläggningar
Celex 399L0013
Ikrafttr. 2001-07-12
Övergångsbest.

31 och 47 §§  
förordningen  
(1998:899) om  
miljöfarlig  
verksamhet och  
hälsoskydd och  
8 § förordningen 
(1998:901) verk- 
samhetsutövares  
egenkontroll

NFS 2005:14 ändr. i bilaga 1 och 
bilaga 2 A.
Ikrafttr. 2005-11-01

47 § förordningen 
(1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och 
hälsoskydd

NFS 2010:10 ändr. 6, 8 och 10 §§ 
samt bil. 2A och 3; nya 6 a, 8 a och 
10 a §§
Ikrafttr. 2010-09-01 avs. 8 och 
10 §§, bil. 2A och 3; 
2010-12-01 avs. 6 §; 
Upph. 2015-05-31 avs. 6, 8 och 
10 §§; 
Ikrafttr.  2015-06-01 avs. 6 a, 8 a 
och 10 a §§

- ” -
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2001:18 Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om kalkning av sjöar 
och vattendrag
Ikrafttr. 2002-01-01

11 § förordningen 
(1982:840) om stats-
bidrag till kalkning  
av sjöar och vatten-
drag samt 6 och 
26 §§ förordningen 
(1998:941) om  
kemiska produkter 
och biotekniska  
organismer

2002:6 Naturvårdsverkets förteckning  
över fiskvatten som ska skyddas 
enligt förordningen (2001:554)  
om miljökvalitetsnormer för  
fisk- och musselvatten
Celex 391L0692
Ikrafttr. 2002-04-25

4 § förordningen 
(2001:554) om  
miljökvalitetsnormer 
för fisk- och mussel-
vatten

2002:13 Naturvårdsverkets föreskrifter 
om bidrag och ersättningar för 
viltskador enligt 11 och 12 §§ 
viltskadeförordningen (2001:724) 
[Viltskadekungörelsen]
Ikrafttr. 2002-07-01
Innehåller allmänna råd

13 § viltskadeförord-
ningen (2001:724)

2002:16 Naturvårdsverkets föreskrifter 
om betalning av miljösanktions-
avgifter
Ikrafttr. 2002-07-01

5 § förordningen 
(1998:950) om miljö-
sanktionsavgifter

NFS 2003:12 ändr. 2 §
Ikrafttr. 2003-06-21

- ” -

NFS 2007:3 ändr. 1 och 4 §§
Ikrafttr. 27 mars 2007

- ” -

2002:18 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
jakt och statens vilt
Celex 398L0049, 397L0049
Ikrafttr. 2002-07-29 (med 
undantag)
Övergångsbest.
Innehåller allmänna råd

10, 11, 12, 15, 18,  
34, 38 och 39 §§ 
jaktförordningen 
(1987:905) samt 
2 kap. 3 och 4 §§ 
vapenförordningen 
(1996:70)
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NFS 2002:22 ändr. 3, 4, 9, 11, 26, 
29 och 32 §§, rubr. närmast före 
32 § samt övergångsbest.
Ikrafttr. 2002-10-28

10, 11, 12, 15, 18,  
34, 38 och 39 §§ 
jaktförordningen 
(1987:905) samt 
2 kap. 3 och 4 §§ 
vapenförordningen 
(1996:70)

NFS 2010:9 upph. 37–39 §§; ändr. 
1, 3, 10, 11, 21, 27, 33, 34, 35, 36, 
41 och 42 §§ och rubr. närmast 
före 33 §; nya 1 a, 21 a–b, 33 a–d 
och 35 a §§ samt rubr. närmast före 
21 a och 21 b §§; upph. allmänna 
råd närmast efter 42 §; nya all-
männa råd 33–33 b och 35–35 a §§
Celex 398L0034, 398L0048
Ikrafttr. 2010-08-05 (med undantag)
Ikrafttr. 2012-01-01 avs. 33 a § 3 st., 
2012-01-01 avs. 33 b §,
2014-01-01 om teoretiskt prov

10, 12, 15, 34, 38,  
40 och 40 a §§ 
jaktförordningen 
(1987:905) samt  
14 d § förordningen 
(1998:944) om förbud 
m.m. i vissa fall i 
samband med han-
tering, införsel och 
utförsel av kemiska 
produkter

2002:19 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
administration av jakt efter älg, 
kronhjort och stora rovdjur m.m.
Ikrafttr. 2002-07-29
Innehåller allmänna råd

3 b, 7, 27, 29, 31,  
46, 52 b och 52 d §§ 
jaktförordningen 
(1987:905)

2002:20 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
vilthägn och inhägnader för handels-
trädgårdar m.m. för att förebygga 
skador av hare
Ikrafttr. 2002-07-29
Övergångsbest.
Innehåller allmänna råd

8, 41 a och 42 §§ 
samt 26 § och bilaga 
4 punkt 4 jaktförord-
ningen (1987:905)

2002:21 Naturvårdsverkets föreskrifter för 
Fulufjällets nationalpark
Ikrafttr. 2002-08-01

4 § första stycket 
nationalparksförord-
ningen (1987:938)
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2002:26 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
utsläpp till luft av svaveldioxid, kvä-
veoxider och stoft från förbrännings-
anläggningar med en installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer
Celex 32001L0080
Ikrafttr. 2002-11-27

47 § förordningen 
(1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och 
hälsoskydd

NFS 2010:2 upph. 10 §; ändr. 
ordet ”anläggning” ska bytas ut 
mot ”förbränningsanläggning”,  
ordet ”skall” ska bytas ut mot 
”ska”, ändr. 1–2, 7, 11–14, 16–17, 
19 och 21 §§ samt bil. 1–5 och 
rubr. närmast före 21 §; ny 12 a §
Celex 32001L0080, 32009L0031
Ikrafttr. 2010-06-01

- ” -

2002:28 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
avfallsförbränning
Celex 32000L0076
Ikrafttr. 2003-01-03
Övergångsbest.

11, 14 och 15 §§ 
förordningen  
(2002:1060) om  
avfallsförbränning

NFS 2010:3 ändr. ordet ”skall” 
ska bytas ut mot ”ska”, ändr. 3, 21, 
27, 31 §§ och bil. 2–5 samt rubr. 
närmast före 17 §; ny 33–36 §§; 
nya rubr. närmast före 33, 34 och 
35 §§; ny bil. 6
Celex 32000L0076, 32008R1137
Ikrafttr. 2010-06-01

- ” -

2003:5 Naturvårdsverkets föreskrifter 
om avsteg från 12 § förordningen 
(2002:187) om ämnen som bryter 
ned ozonskiktet
Ikrafttr. 2003-05-20

19 § förordningen 
(2002:187) om  
ämnen som bryter  
ned ozonskiktet

2003:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
avgifter vid dispenser från förord-
ningen (2002:187) om ämnen som 
bryter ned ozonskiktet
Ikrafttr. 2003-05-20

6 kap. 3 § förord-
ningen (1998:940) om 
avgifter för prövning 
och tillsyn enligt 
miljöbalken
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2003:13 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
statliga bidrag till klimatinveste-
ringsprogram
Ikrafttr. 2003-07-01
Innehåller allmänna råd

26 § förordningen 
(2003:262) om  
statliga bidrag till 
klimatinvesterings- 
program

NFS 2003:21 ändr. 13 §
Ikrafttr. 2004-01-01

- ” -

NFS 2005:2 ändr. 13 §
Ikrafttr. 2005-03-01

- ” -

NFS 2007:8 ändr. 11, 14, 17, 19 §§
Ikrafttr. 2007-10-25

- ” -

2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och vattenförore-
ning vid lagring av brandfarliga 
vätskor
Ikrafttr. 2004-02-01
Övergångsbest.

26 § förordningen 
(1998:941) om  
kemiska produkter 
och biotekniska  
organismer

NFS 2006:16 ny 4 § införs i 
1 kap.; ny rubrik vid 7 och 8 kap.;  
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 § första 
stycket samt definition av ”anord-
ning”, ”tertiär zon” och ”öppen 
cistern”, ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap.  
1, 3 och 5 §§, 8 kap. 1 och 7 §§,  
10 kap. 3 och 6 §§ samt punkt 3 
första stycket i övergångsbest.
Celex 31997L0023
Ikrafttr. 2007-01-01
Övergångsbest.

- ” -

NFS 2009:3 ändr. 8 kap. 8 §, 
10 kap. 8 § samt punkt 2 i över-
gångsbest.; nytt st. 10 kap. 3 §
Ikrafttr. 2009-06-01
Övergångsbest.

21 § förordningen 
(2008:245) om  
kemiska produkter 
och biotekniska  
organismer
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2004:4 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
hantering av brännbart avfall och 
organiskt avfall
Ikrafttr. 2005-01-01 avs. 10, 12 
och 13 §§, i övr. 2004-06-01
Övergångsbest.
Innehåller allmänna råd

19 § avfallsförord-
ningen (2001:1063) 
och 13 § förord- 
ningen (2001:5112) 
om deponering av 
avfall

2004:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
mätutrustning för bestämmande av 
miljöavgift på utsläpp av kväve- 
oxider vid energiproduktion
Celex 398L0034, 398L0048
Ikrafttr. 2005-01-01
Innehåller allmänna råd

2 § förordningen 
(1991:339) om 
miljöavgift på utsläpp 
av kväveoxider vid 
energiproduktion 

2004:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
deponering, kriterier och förfaran-
den för mottagning av avfall vid 
anläggningar för deponering av 
avfall
Celex 32003D0033, 393L0031
Ikrafttr. 2005-01-01 avs. 1–20 §§ 
och 36–45 §§, i övr. 2005-07-16
Övergångsbest.
Se äv. allmänna råd 2006:10 och 
2010:5

15, 17, 25 och 
30 §§ förordningen 
(2001:512) om depo-
nering av avfall

NFS 2005:9 ändr. i 11 § (nytt 
stycke), 17 § första stycket; nya 
35 a, 35 b och 35 c §§ och ny  
rubr. närmast före 35 a §
Ikrafttr. 2005-07-01

- ” -

NFS 2010:4 ändr. ordet ”skall” ska 
bytas ut mot ”ska”, ändr. 2, 4, 15, 
16, 19, 20, 22, 23, 30, 34, 35, 35 b, 
37 och 42 §§ samt bil. 1; ny 42 a § 
och rubr. före 42 a §
Celex 32003D0033, 31999L0031
Ikrafttr. 2010-06-01

- ” -
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2004:19 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
statliga bidrag till lokala natur-
vårdsprojekt
Ikrafttr. 2005-01-01

15 § förordningen 
(2003:598) om stat-
liga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt

NFS 2005:5 ändr. av blanketter
Ikrafttr. 2005-04-27

- ” -

NFS 2008:15 upph. bil. 4 samt alla 
skrivningar som behandlar Institutet 
för Ekologisk Hållbarhet (IEH) i  
bil. 1 och bil. 3; ändr. 6 §
Ikrafttr. 2009-01-01

- ” -

2005:3 Föreskrifter om transport av avfall
Ikrafttr. 2005-04-01

31 § andra stycket, 
35 §, 41 § tredje 
stycket samt 49 § 
avfallsförordningen 
(2001:1063)

2005:4 Föreskrifter om jägarexamen
Ikrafttr. 2005-05-01
Övergångsbest.

2 kap. 4 § vapenför-
ordningen (1996:70)

2005:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
yrkesmässig förbehandling av av-
fall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter
Celex 32002L0096, 32003L0108
Ikrafttr. 2006-01-01
Övergångsbest.

24 och 25 §§ av-
fallsförordningen 
(2001:1063) och 
47 § förordningen 
(1998:899) om  
miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd

NFS 2010:14 ändr. författnings-
rubriken och 2 §; ny 7 a §
Celex 2002L0096
Ikrafttr. 2011-02-01

42 a § avfallsförord-
ningen (2001:1063)

2005:11 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
mätmetoder och redovisning av mät-
resultat m.m. avseende fiskevatten
Celex 31978L0659
Ikrafttr. 2005-07-01

10 och 12 §§ förord-
ningen (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer 
för fisk- och mussel-
vatten
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2006:1 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
kartläggning och analys av ytvatten
Ikrafttr. 2006-03-01

3 kap. 4 § och 9 kap. 
3 § förordningen 
(2004:660) om  
förvaltning av kvalite-
ten på vattenmiljön

NFS 2008:11 ändr. ordet ”skall” 
ska bytas ut mot ”ska”, ordet 
”rapporteringsförekomst” i olika 
böjningsformer ska bytas ut mot 
”ytvattenförekomst” i motsvarande 
form, ändr. 3, 4, 6, 7, 9, 12 och 
18 §§ i bil. 2 och 4
Celex 32000L0060
Ikrafttr. 2008-05-31

- ” -

2006:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
innehållet i en kommunal avfallsplan 
och länsstyrelsens sammanställning
Ikrafttr. 2006-08-01
Innehåller allmänna råd

10 § andra stycket  
och 11 a § tredje 
stycket avfalls- 
förordningen 
(2001:1063)

2006:9 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
miljörapport
Ikrafttr. 2007-01-01
T: 2011-01-01 7 § 2 st.
Övergångsbest.
Innehåller allmänna råd

26 kap. 20 § miljö-
balken och Europa-
parlamentets och 
rådets förordning 
(EG) nr 166/2006

NFS 2006:12 ändr. övergångs-
bestämmelser kompletteras med p. 4
Ikrafttr. 2007-01-01

- ” -

NFS 2008:4 ändr. 3 § p. 3, 4 § p. 8 
och 9, 5 § samt bil. 3
Ikrafttr. 2008-02-15

26 kap. 20 § miljö-
balken och Europa-
parlamentets och 
rådets förordning 
(EG) nr 166/2006, 
3 § punkt 3, 4 § 
punkt 8 och punkt 9, 
5 § och bilaga 3
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NFS 2009:2 ändr. 1, 1a, 2, 5 §§ 
samt bil. 3 och i miljörapportens 
grunddel punkt 3
Celex: 32006R0166
Ikrafttr. 2009-02-24

26 kap. 20 § miljö- 
balken, 31 § och  
47 a § förordning 
(1998:899) om miljö- 
farlig verksamhet  
och hälsoskydd och 
Europaparlamentets 
och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006

NFS 2009:11 ändr. 4 § samt p. 3 i 
övergångsbest.; ny bil. 4
Ikrafttr. 2010-01-01

47 a § förordningen 
(1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och 
hälsoskydd

NFS 2010:16 ändr. 1, 2 §§ och 3 § 
p. 4; nytt st. 4 i 6 § och ny 6 a §, 
övergångsbest. p. 3
Ikrafttr. 2011-01-26

31 §, 31 a § och 
47 a § förordningen 
(1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och 
hälsoskydd

2006:11 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
övervakning av ytvatten
Celex 32000L0060
Ikrafttr. 2006-11-20

7 kap. 2 § och 9 kap. 
3 § förordningen 
(2004:660) om för-
valtning av kvaliteten 
på vattenmiljön

NFS 2008:10 ändr. ordet ”skall” 
ska bytas ut mot ”ska”, ordet 
”rapporteringsförekomst” i olika 
böjningsformer ska bytas ut mot 
”ytvattenförekomst” i motsvarande 
form, ändr. 10, 11, 14 och 18 §§ 
samt bil. 1
Celex 32000L0060
Ikrafttr. 2008-05-31

- ” -

2007:1 Naturvårdsverkets förteckning över 
naturområden som avses i 7 kap. 
27 § miljöbalken

15 § förordningen 
(1998:1252) om  
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

NFS 2008:7 komplettering av 
förteckningens bilaga 1 avseende 
områden föreslagna enligt habitat-
direktivet

- ” -
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NFS 2008:13 komplettering och 
ändring av förteckningens bil. 1 
avseende områden föreslagna en-
ligt habitatdirektivet och beslutade 
enligt fågeldirektivet

15 § förordningen 
(1998:1252) om  
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

NFS 2009:8 komplettering och 
ändring av verkets förteckning  
(NFS 2007:1) efter regeringsbeslut  
av den 16 juli 2009

- ” -

NFS 2010:11 komplettering av 
verkets förteckning (NFS 2007:1) 
efter regeringsbeslut av den 1 juli 
2010

- ” -

2007:4 Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om åtgärdsprogram 
för ytvatten enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön
Ikrafttr. 2007-08-16

6 kap. 10 § och 9 kap. 
3 § förordningen 
(2004:660) om förvalt-
ning av kvaliteten på 
vattenmiljön

2007:5 Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om utsläppsrätter för 
koldioxid 
Celex 32003L0087, 32004D156
Ikrafttr. 2007-10-15

59 § förordningen 
(2004:1205) om handel 
med utsläppsrätter 

NFS 2009:6 ändr. 1, 2, 3, 15, 16, 
20, 21, 22, 24, 43, 47, 49, 50, 56, 
57 och 59 §§, bilagorna 1, 13, 
och 15; 16 nya paragrafer, två nya 
bilagor och nya rubriker
Celex 32008L0101, 32009D0339, 
32007D0589, 32001R0761
Ikrafttr. 2009-09-01

61 § förordningen 
(2004:1205) om handel 
med utsläppsrätter

2007:10 Naturvårdsverkets föreskrifter 
och allmänna råd om inventering 
av björn, varg, järv, lodjur och 
kungsörn
Ikrafttr. 2008-01-01

13 § viltskadeförord-
ningen (2001:724)
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2008:1 Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende  
ytvatten 
Celex 32000L0060 
Ikrafttr. 2008-02-25

4 kap. 8 § och 7 kap. 
2 § förordningen 
(2004:660) om för-
valtning av kvaliteten 
på vattenmiljön

NFS 2010:12 ändr. 1 kap. 1 och 
3 §§ samt bil. 2, 3 och 5
Celex 32000L0060, 32008L0105
Ikrafttr. 2010-11-30
Övergångsbest.

- ” -

2008:8 Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om badvatten
Celex 31998L0048, 32006L007 
Ikrafttr. 2008-05-26

22 § badvattenförord-
ningen (2008:218)

2008:14 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
lämnande av uppgifter med anled-
ning av producentansvaret för elek-
triska och elektroniska produkter 
Celex 32002L0096, 32003L0108 
Ikrafttr. 2008-10-01

30 § förordningen 
(2005:209) om 
producentansvar för 
elektriska och elektro-
niska produkter

2008:16 Naturvårdsverkets föreskrifter 
och allmänna råd om bidrag och 
ersättning för viltskador enligt 11 
och 12 § viltskadeförordningen 
(2001:724)
Ikrafttr. 2009-01-01

11 och 12 §§ vilt-
skadeförordningen 
(2001:724)

2008:18 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
förvaltningsplaner för ytvatten 
Celex 32000L0060
Ikrafttr. 2009-01-13

5 kap. 7 § och 9 kap. 
3 § förordningen 
(2004:660) om kvali-
teten på vattenmiljön

2009:4 Naturvårdsverkets föreskrifter för 
Skuleskogens nationalpark
Ikrafttr. 2009-08-28
(Ikrafttr. 2009-09-01 för nya områ-
den i Skuleskogens nationalpark)

4 § första stycket 
nationalparksförord-
ningen (1987:938) 
och efter samråd med 
Länsstyrelsen i  
Västernorrlands län
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2009:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
registrering av beslut enligt 7 kap. 
miljöbalken
Ikrafttr. 2009-09-01

33 § förordningen 
(1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 
och efter samråd med 
Riksantikvarieämbetet 
och Skogsstyrelsen

2009:7 Naturvårdsverkets föreskrifter för 
Kosterhavets nationalpark
Ikrafttr. 2009-09-01

4 § första stycket  
nationalparksförord-
ningen (1987:938) 
och efter samråd med 
Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län,  
Tanums och  
Strömstads kommuner

2009:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
artskydd
Celex 31997R0338
Ikrafttr. 2010-01-11

36 och 54 §§ art-
skyddsförordningen 
(2007:845), 9 §  
förordningen 
(1998:900) om tillsyn 
enligt miljöbalken, 
7 kap. 4 och 14 §§ 
och 9 kap. 3 § förord-
ningen (1998:940) om 
avgifter för prövning 
och tillsyn enligt 
miljöbalken

2010:1 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
förvaltning av björn, varg, järv, lo 
och kungsörn
Ikrafttr. 2010-02-15

10 § förordningen 
(2009:1263) om förvalt-
ning av björn, varg, järv, 
lo och kungsörn

2010:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
ersättning ur batterifonden för bat-
terier som släppts ut på marknaden 
före den 1 januari 2009
Ikrafttr. 2010-06-28

Punkt 3 i övergångs- 
bestämmelserna till för-
ordningen (2008:834) 
om producentansvar för 
batterier

2010:7 Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd för länsstyrelsens 
beslut om licensjakt efter björn
Ikrafttr. 2010-07-01
Innehåller allmänna råd

24 c § jaktförordningen 
(1987:905)
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2010:8 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
kontroll av luftkvalitet
Celex 32008L0050, 32004L0107
Ikrafttr. 2010-08-01

49 § Luftkvalitetsför-
ordning (2010:477)

2010:13 Förordning om upphävande av  
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2002:2) om skrotbilsverksamhet
Ikrafttr. 2011-01-01

- ” -

2010:15 Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd för länsstyrelsens 
beslut om licensjakt efter lo  
(undantag får medges)
Ikrafttr. 2011-01-15
Innehåller allmänna råd

24 c § jaktförordningen 
(1987:905)
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Externt industribuller RR 78:5

Uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse RR 84:2

Fastbränsleeldade anläggningar AR 87:2

Biologisk-kemisk karakterisering av industriavlopp AR 89:5

Skorstenshöjd – beräkningsmetod AR 90:3

Kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier AR 90:14

Rening av hushållsspillvatten AR 91:2

Kvalitetssäkrad miljökontroll AR 92:1

Bräddning från avloppsledningar AR 93:6

Oljehamnar och oljedepåer AR 93:7

Avfettning av metall AR 93:9

Fiskodling – planering, tillstånd, tillsyn AR 93:10

Vattenrecipientkontroll vid skogsindustrier AR 94:2

Biotopskydd AR 95:4

Rätten till fälld älg och fallvilt av älg AR 96:2

Markavvattning. Tillämpning av naturvårdslagens  
bestämmelser enligt 18 c och 18 d §§

AR 96:3

Orientering och andra friluftsarrangemang AR 96:4

Begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid 
hantering av bensin vid depåer

SNFS 1996:14

Strandskydd. Tillämpning av naturvårdslagens  
bestämmelser enligt 15, 16 och 16 a §§

AR 97:1

Kylanläggningar och värmepumpar – med ozonnedbry-
tande köldmedier eller HFC-köldmedier. Köldmediekun-
görelsen med kommentarer.

AR 97:2

Spridning av kemiska bekämpningsmedel – tillämpning av 
Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om sprid-
ning av kemiska bekämpningsmedel

AR 97:3

Varmförzinkning AR 97:4

Oorganisk ytbehandling AR 97:5

Biologisk återställning i kalkade vatten – kompletterande 
åtgärder till kalkning av sjöar och vattendrag. Handbok 
med allmänna råd

AR 99:4

Jägarexamen AR 99:5

Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning 
enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska 
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

NFS 2000:7
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Naturvårdsverkets allmänna råd till förordningen 
(1998:940) om avgifter för myndigheters prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken

NFS 2000:8

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
genomförande av mätningar och provtagningar i vissa 
verksamheter (ändr. NFS 2003:3)

NFS 2000:15

Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll [till 
26 kap. 19 § miljöbalken och förordningen (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll]

NFS 2001:2

Naturvårdsverkets allmänna råd om tillsyn [till 26 kap. mil-
jöbalken, förordningen (1998:900) om tillsyn samt förord-
ningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll]

NFS 2001:3

Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

NFS 2001:15

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om kalk-
ning av sjöar och vattendrag

NFS 2001:18

Allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador 
enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724)

NFS 2002:13

Naturvårdsverkets allmänna råd till 38–42 §§ förordning-
en (2001:512) om deponering av avfall

NFS 2002:17

Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt 
och statens vilt

NFS 2002:18

Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om
administration av jakt efter älg, kronhjort och stora  
rovdjur m.m.

NFS 2002:19

Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd
om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. 
för att förebygga skador av hare

NFS 2002:20

Naturvårdsverkets allmänna råd om prövning av täkter en-
ligt 12 kap. miljöbalken samt enligt förordning (1998:904) 
om täkter och anmälan för samråd

NFS 2003:2

Naturvårdsverkets allmänna råd om natur- och kultur-
reservat enligt 7 kap. miljöbalken och förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd

NFS 2003:8

Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om  
statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram (ändr. NFS 
2004:2, NFS 2004:13, NFS 2005:8)

NFS 2003:13

Naturvårdsverkets allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken 
(1998:808) om metoder för  yrkesmässig lagring, rötning 
och kompostering av avfall (ändr. NFS 2003:19)

NFS 2003:15

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden 
(till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)

NFS 2003:16
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Naturvårdsverkets allmänna råd om Natura 2000 till  
7 kap. miljöbalken samt till förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd m.m.

NFS 2003:17

Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av 
hamnar [till 2, 6, 19, 21 och 22 kap. miljöbalken]

NFS 2003:18

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

NFS 2004:4

Naturvårdsverkets allmänna råd till 3–33 §§ förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall

NFS 2004:5

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om mät-
utrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av 
kväveoxider vid energiproduktion 

NFS 2004:6

Naturvårdsverkets allmänna råd till avfallsförordningen 
(2001:1063) avseende farligt avfall

NFS 2004:14

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser 
[till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]

NFS 2004:15

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsport-
banor, halkövningsbanor och banor för provning av motor-
drivna fordon [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]

NFS 2004:16

Naturvårdsverkets allmänna råd till terrängkörningslagen 
(TKL) och terrängkörningsförordningen (TKF)

NFS 2005:1

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor 
[till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]

NFS 2005:15

Naturvårdsverkets allmänna råd om påtaglig skada (till  
3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken)

NFS 2005:17

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens 
sammanställning

NFS 2006:6

Naturvårdsverkets allmänna råd [till 2 och 26 kap. miljö-
balken och 12–14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd] om små avlopps-
anordningar för hushållsspillvatten

NFS 2006:7

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
om miljörapport

NFS 2006:9

Naturvårdsverkets allmänna råd till Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och 
förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för 
deponering av avfall (ändr. NFS 2010:5)

NFS 2006:10

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om åt-
gärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

NFS 2007:4

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om ut-
släppsrätter för koldioxid

NFS 2007:5
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Naturvårdsverkets allmänna råd om finansiella garantier 
till 18 § förordningen (2005:209) om producentansvar för 
elektriska och elektroniska produkter

NFS 2007:6

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inven-
tering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

NFS 2007:10

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klas-
sificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

NFS 2008:1

Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för
flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser

NFS 2008:6

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
om badvatten

NFS 2008:8

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag 
och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltska-
deförordningen (2001:724)

NFS 2008:16

Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av 
planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förord-
ningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

NFS 2009:1

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för
länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

NFS 2010:7

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för
länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo

NFS 2010:15


