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Föreskrift Bemyndigande
SNFS nr
1987:6 Kungörelse med föreskrifter om 

Vadvedtjåkka nationalpark 
Ikrafttr. 1988-01-01

4 § nationalparks-
förordningen 
(1987:938)

NFS 2014:13 upph. 7, 17-sats; ändr. 2 
st. under rubr. ”Inom nationalparken är 
det förbjudet att”
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

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

- ” -

NFS 2014:12 upph. 7-sats; ny 18-sats; 
ändr. 2 st. under rubr. ”Inom national-
parken är det förbjudet att”
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

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

- ” -

NFS 2014:14 upph. 7, 17-sats; ändr. 2 
st. under rubr. ”Inom nationalparken är 
det förbjudet att”
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

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

- ” -
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NFS 2019 Föreskrift Bemyndigande
SNFS nr

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 ovan-
stående förbud är det tillåtet att” 
Omtryck
Ikrafttr. 1989-08-04

- ” -

NFS 2014:6 upph. 17-sats; ändr. 2 st.; 
upph. 3st. under rubr. ”Inom national-
parken är det förbjudet att”
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

NFS 2014:28 ny 17-sats under rubr. 
”Inom nationalparken är det förbjudet 
att” 
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

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

- ” -

NFS 2014:11 upph. 7, 18-sats; ändr. 
16-sats; ny 17-sats; ändr. 2 st. under 
rubr. ”Inom nationalparken är det 
förbjudet att” 
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

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

17 § andra punk-
ten miljöskydds-
förordningen 
(1989:364)

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

19 § bilavgas-
förordningen 
(1991:1481)

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

- ” -
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NFS 2019Föreskrift Bemyndigande
SNFS nr
1994:2 Kungörelse med föreskrifter om 

skydd för miljön, särskilt marken, när 
avloppsslam används i jordbruket
Celex 386L0278
Ikrafttr. 1994-08-01

2 a och 17 §§ 
miljöskydds-
förordningen 
(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-
skyddsförord-
ningen (1989:364)

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

47 § förord-
ningen (1988:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

1996:14 Statens naturvårdsverks föreskrifter 
om begränsning av utsläpp av flyktiga 
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

NFS nr
2000:15 Naturvårdsverkets föreskrifter om 

genomförande av mätningar och prov-
tagningar i vissa verksamheter
Ikrafttr. 2001-01-01
Innehåller allmänna råd

1 § andra stycket 
och 8 § förord-
ningen (1998:901) 
om verksamhets-
utövares egen-
kontroll
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NFS 2019 Föreskrift Bemyndigande
NFS nr

NFS 2003:3 ändr. upph. fjärde st. i 
allmänna råd till 3 § i föreskrifterna

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

47 § förord-
ningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

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

- ” -

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

- ” -

2001:7 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling genom doppning 
mot mögel- och blånadsangrepp
Ikrafttr. 2002-01-01

- ” -

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

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

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 
miljökvalitetsnor-
mer för fisk- och 
musselvatten

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

13 § viltskade-
förordningen 
(2001:724)
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NFS 2019Föreskrift Bemyndigande
NFS nr
2002:18 Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt 

och statens vilt
Celex 398L0034, 398L0048, 
31992L0043, 31997L0062, 
31979L0409, 31997L0049
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)

NFS 2002:22 ändr. 3, 4, 9, 11, 26, 
29 och 32 §§, rubr. närmast före 32 § 
samt övergångsbest.
Ikrafttr. 2002-10-28

- ” -

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 allmänna 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 § förord-
ningen (1998:944) 
om förbud m.m. 
i vissa fall i 
samband med 
hantering, införsel 
och utförsel av 
kemiska produkter

NFS 2012:8 ändr. 1 a, 21 b, 27, 33, 
33 a, 33 c, 34, 35 a, 36 och 42 §§ och 
allmänna råden till 33 resp. 35 och 
35 a §§
Ikrafttr. 2012-12-15
Ikrafttr. 33 a § 3 st 2013-01-01

10, 12, 38 och 
40 §§ jaktförord-
ningen (1987:905)

NFS 2013:14 upph. 31 § med till-
hörande allmänt råd; ändr. 30 §; ny 
31 a §
Ikrafttr. 2014-02-15

12 § jaktförord-
ningen (1987:905)

NFS 2018:2 upph. 23-30 och 31 a §§ 
med tillhörande allmänna råd
Ikrafttr. 2018-08-01

12 och 15 §§ 
jaktförordningen 
(1987:905)
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NFS 2019 Föreskrift Bemyndigande
NFS nr

NFS 2019:6 upph. 36 och 40-42 §§ 
med tillhörande allmänna råd
Ikrafttr. 2019-11-30

38 § jaktförord-
ningen (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 
jaktförordningen 
(1987:905)

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

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

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

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 § avfalls-
förordningen 
(2001:1063) och 
13 § förordningen 
(2001:5112) om 
deponering av 
avfall

2004:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om de-
ponering, kriterier och förfaranden för 
mottagning av avfall vid anläggningar 
för deponering av avfall
Celex 32003D0033, 393L0031, 
31999L0259
Ikrafttr. 2005-01-01 avs. 1–20 §§ och 
36–45 §§, i övr. 2005-07-16
Övergångsbest.
Se äv. 2010:5

15, 17, 25 och 30 
§§ förordningen 
(2001:512) om 
deponering 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

- ” -
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NFS 2019Föreskrift Bemyndigande
NFS nr

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

- ” -

NFS 2012:2 ändr. 26 § och bil. 1, 
fjärde avsn.
Celex 32003D0033, 31999L0031
Ikrafttr. 2012-04-01

15 § förordningen 
(2001:512) om 
deponering av 
avfall

NFS 2013:1 nya 43 a-h §§, samt nya 
rubriker närmast före 43 a, 43 b, 43 c 
och 43 g §§
Celex 32011L0097
Ikrafttr. 2013-03-15

- ” -

2004:19 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
statliga bidrag till lokala naturvårds-
projekt
Ikrafttr. 2005-01-01

15 § förordningen 
(2003:598) om 
statliga bidrag till 
lokala naturvårds-
projekt

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 § 
avfallsförord-
ningen 
(2001:1063)

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

10 och 12 §§ 
förordningen 
(2001:554) om 
miljökvalitetsnor-
mer för fisk- och 
musselvatten
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NFS 2019 Föreskrift Bemyndigande
NFS nr
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 kompl. av förteckning-
ens bil. 1 avs. omr. föreslagna enl. 
habitatdir.

- ” -

NFS 2008:13 kompl. och ändr. av för-
teckningens bil. 1 avs. omr. föreslagna 
enl. habitatdir. och beslutade enligt 
fågeldir.

- ” -

NFS 2009:8 kompl. och ändr. av ver-
kets förteckning (NFS 2007:1) efter 
regeringsbeslut av den 16 juli 2009

- ” -

NFS 2010:11 kompl. av verkets för-
teckning (NFS 2007:1) efter regerings-
beslut av den 1 juli 2010

- ” -

NFS 2011:1 ändr. förteckningens bil. 
1 avs. omr. föreslagna enl. habitatdir.
och fågeldir. efter regeringsbeslut av 
den 21 oktober 2010
Celex 31992L0043

- ” -

NFS 2011:6 kompl. och ändr. av 
verkets förteckningens bil. 1 avs. omr.
föreslagna enl. habitatdir. efter reger-
ingsbeslutet den 5 maj 2011
Celex 31992L0043

- ” -

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

13 § viltskade-
förordningen 
(2001:724)

NFS 2012:1 ändr. bil. 1 och 
allmänna råd
Ikrafttr. 2012-02-01

- ” -
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NFS 2019Föreskrift Bemyndigande
NFS nr

NFS 2012:12 upph. 4 §, ändr. 1, 5 och 
7–14 §§ och bil. 1 samt dess rubrik, 
upph. allmänna råden till 1, 4, 7, 9 och 
11 §§, ändr. allmänna råden till 5, 10
och 12–14 §§
Ikrafttr. 2013-01-01
Innehåller allmänna råd

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

NFS 2014:23 upph. allmänna råden 
till 14 §; ändr.1, 3, 5–7, 9–11 och 
13–14 §§, rubr. närmast före 1, 10 och 
13 §§, bilaga 1 och de allmänna råden 
till 5, 10 och 13 §§ 
Ikrafttr. 2014-10-01

- ” -

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

30 § förordningen 
(2005:209) om 
producentansvar 
för elektriska 
och elektroniska 
produkter

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

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

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

4 § första stycket 
nationalparks-
förordningen 
(1987:938) och 
efter samråd med 
Länsstyrelsen i 
Västernorrlands 
län

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

4 § första stycket 
nationalparks-
förordningen 
(1987:938) och 
efter samråd med 
Länsstyrelsen i 
Västra Götalands 
län, Tanums och 
Strömstads kom-
muner
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NFS 2019 Föreskrift Bemyndigande
NFS nr

NFS 2016:1 upph. bilaga 2, ny 
bilaga 2
Ikrafttr. 2016-06-01

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

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

36 och 54 §§ art-
skyddsförordning-
en (2007:845), 9 § 
förordningen 
(1998:900) om 
tillsyn enligt mil-
jöbalken, 7 kap. 
4 och 14 §§ och 
9 kap. 3 § förord-
ningen (1998:940) 
om avgifter för 
prövning och till-
syn enligt miljö-
balken

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

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

NFS 2014:22 ändr. rubr. närmast före 
3 och 4 §§ utgår; upph. 3-5 §§; ändr. 
nuvarande 6-9 §§ ska betecknas 3-6 
§§; ändr. 1 §; ändr. de nya 3, 5 och 6 
§§ samt rubr. närmast före de nya 3 
och 5 §§
Ikrafttr. 2014-09-22

- ” -

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

Punkt 3 i över-
gångsbestämmel-
serna till förord-
ningen (2008:834) 
om producentan-
svar för batterier

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

24 c § jaktförord-
ningen (1987:905)
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NFS 2019Föreskrift Bemyndigande
NFS nr

NFS 2014:3 ändr. rubr. närmast före 
11 § utgår; upph. allmänna råden till 6 
§; ändr. 1, 2, 6, 7, 10 och 11 §§ samt 
rubr. närmast före 5 och 10 §§; ändr. 
allmänna råden till definitionen av 
åtel och de allmänna råden till 7 § 5 p; 
nya 6 a–6 e §§, 12 a och 12 b §§; nya 
rubr. närmast före 6 § resp. 12 a §; nya 
allmänna råd till 6 c och 6 d §§, 10 § 
samt 11 § 1 p.
Ikrafttr. 2014-06-25

- ” -

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

24 c § jaktförord-
ningen (1987:905)

NFS 2014:25 ändr. rubr. närmast före 
11 § utgår; upph. de allmänna råden 
till 6 och 8 §§; ändr. 1–12 §§ samt 
rubr. närmast före 5 och 10 §§;
ny 12 a och 12 b §§; ny rubr. närmast 
före 12 a §; nya allmänna råd till 7 § 4 
och 11 § 1
Ikrafttr. 2014-11-07

- ” -

2011:5 Naturvårdsverkets föreskrifter för 
Hamra nationalpark
Ikrafttr. 2011-07-28

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

2011:7 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
jakt efter älg och kronhjort
(undantag får medges)
Ikrafttr. 2012-01-01
Innehåller allmänna råd
Upph. AR 96:2 och NFS 2002:19

3 b, 7, 52 d §§ 
jaktförordningen 
(1987:905)

2012:5 Föreskrifter om ändring i Naturvårds-
verkets föreskrifter och allmänna råd 
om utsläppsrätter för koldioxid (NFS 
2007:5) 
Ikrafttr. 2012-11-13

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



12

NFS 2019 Föreskrift Bemyndigande
NFS nr
2012:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om 

betalning av miljösanktionsavgifter
Ikrafttr. 2013-01-01
Upph. NFS 2002:16

6 § förordningen 
(2012:259) om 
miljösanktionsav-
gifter

2013:10 Naturvårdsverkets föreskrifter för
nationalparkerna/ suoddjimpárkajda 
Muddus/Muttos,
Padjelanta/ Badjelánnda, Sarek och 
Stora Sjöfallet/Stuor
Muorkke
Ikrafttr. 2013-12-15

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

2013:13 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
typgodkännande av fångstredskap
Ikrafttr. 2014-02-15
Övergångsbest.

12 och 15 §§ 
jaktförordningen 
(1987:905)

2014:4 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Garphyttans nationalpark
Upph. SNFS 1987:16
Ikrafttr. 2015-01-01

4 § första stycket 
nationalparks-
förodningen 
(1987:938)

2014:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Dalby Söderskogs nationalpark
Upph. SNFS 1987:21
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

2014:7 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Gotska Sandöns nationalpark
Upph. SNFS 1987:19
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

2014:8 Naturvårdsverkets föreskrifter om Blå 
Jungfruns nationalpark
Upph. SNFS 1987:20
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

2014:9 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Norra Kvills nationalpark
Upph. SNFS 1987:18
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -



13 

NFS 2019Föreskrift Bemyndigande
NFS nr
2014:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om 

Ängsö nationalpark
Upph. SNFS 1987:17
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

2014:15 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Haparanda skärgårds nationalpark
Upph. SNFS 1995:4
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

2014:16 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Färnebofjärdens nationalpark
Upph. SNFS 1998:6
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

NFS 2014:26 ändr. 4 §
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

2014:17 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Djurö nationalpark
Upph. SNFS 1991:8
Ikrafttr. 2015-01-01

4 § första stycket 
nationalparks-
förodningen 
(1987:938)

2014:18 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Tresticklans nationalpark
Upph. SNFS 1996:13
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

2014:19 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Stenshuvuds nationalpark
Upph. SNFS 1986:3
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

NFS 2014:27 ändr. 1 §
Ikrafttr. 2015-01-01

- ” -

2014:24 Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd för länsstyrelsens beslut 
om licensjakt efter varg
Ikrafttr. 2014-10-27
Innehåller allmänna råd

24 c § jaktförord-
ningen (1987:905) 

2014:29 Naturvårdsverkets förteckning över 
naturområden som avses i 7 kap. 27 § 
miljöbalken

15 § förordningen 
(1998:1252) om 
områdesskydd 
enligt miljöbalken 
m.m.
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NFS 2019 Föreskrift Bemyndigande
NFS nr

NFS 2015:6 kompl. och ändr. bil. 
1 a avs. Natura 2000-områden samt 
uppdaterad version av bil. 2 avs. Ram-
sarområden

7 kap. 27 § 
miljöbalken samt 
15 § förordningen 
(1998:1252) om 
områdesskydd 
enligt miljöbalken 
m.m.

NFS 2017:1 kompl. och ändr. bil. 1 a 
avs. Natura 2000-områden

- ” -

NFS 2018:8 dels kompl. och ändr. 
bilaga 1 a, dels ändr. bilagor 2-6

7 kap. 27 § 
miljöbalken och 
15 § första stycket 
1, 2 och 4 samt 
andra stycket 
förordningen 
(1998:1252) om 
områdesskydd 
enligt miljöbalken 
m.m.

2015:1 Naturvårdsverkets föreskrifter
om registrering av beslut enligt 7 kap. 
miljöbalken
Upph. NFS 2009:5
Ikrafttr. 2015-07-01

33 § förordning 
(1998:1252) om 
områdesskydd 
enligt miljöbalken
m.m.

2015:2 Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel
Ikrafttr. 2015-11-01

2 kap. 36, 43, 46 
och 59 §§ förord-
ningen (2014:425) 
om bekämpnings-
medel

NFS 2016:5 ny 3 kap. 5 §
Celex 32009L0128
Ikrafttr. 2016-07-15
Upphör 2018-12-31

2 kap. 36 § förord-
ningen (2014:425)
om bekämpnings-
medel

NFS 2019:2 ny paragraf, 3 kap. 5 §
Ikrafttr. 2019-05-23

- ” -

NFS 2019:3 upph. 3 kap. 5 § 2021-
12-31
Ikrafttr. 2019-05-23

- ” - 
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NFS nr
2015:3 Naturvårdsverkets föreskrifter

om spridning av vissa biocidprodukter
Ikrafttr. 2015-11-01

3 kap. 20 § 
förordningen om 
bekämpningsme-
del (2014:425)

2015:8 Naturvårdsverkets föreskrifter
för Store Mosse nationalpark
Upph. SNFS 1982:2
Ikrafttr. 2015-12-01

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

2015:10 Naturvårdsverkets föreskrifter
om jägarexamen
Upph. NFS 2005:4
Ikrafttr. 2016-01-01

2 kap. 4 § va-
penförordningen 
(1996:70)

NFS 2019:8 ändr. 4, 9, 12-13, 32, 34-
35 §§; ny 4 a, 13 a och 13 b §§
Ikrafttr. 2020-01-01

- ” -

2016:3 Naturvårdsverkets föreskrifter
om förenklat förfarande för vissa 
avfallstransporter inom
gränsområdet mellan Sverige och 
Finland
Celex 32006R1013
Ikrafttr. 2016-07-01
Övergångsbest.

70 § avfallsförord-
ningen (2011:927)

2016:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
rening och kontroll av utsläpp av 
avloppsvatten från tätbebyggelse
Upph. SNFS 1990:14 och SNFS 
1994:7
Celex 01991L0271
Ikrafttr. 2017-01-01

47 och 47 a §§ 
förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verk-
samhet
och hälsoskydd 
samt 9 § förord-
ningen (1998:901) 
om verksamhets-
utövares
egenkontroll
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2016:8 Naturvårdsverkets föreskrifter

om miljörapport
Celex 32006R0166, 32010L0075
Upph. NFS 2006:9
Ikrafttr. 2017-01-01
Övergångsbest.

26 kap. 20 § andra 
stycket miljöbal-
ken och 47 a § 
förordningen
(1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

NFS 2019:7 ändr. bilaga 2, 3 och 6
Ikrafttr. 2020-01-01
Övergångsbest. 

26 kap. 20, 20 a 
och 20 b §§ miljö-
balken samt 47 a § 
förordningen
(1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

2016:12 Naturvårdsverkets föreskrifter
om Tyresta nationalpark
Upph. SNFS 1993:4
Ikrafttr. 2017-03-01

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

2016:13 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
mätutrustning för bestämmande av 
miljöavgift på utsläpp av kväveoxider 
vid energiproduktion
Upph. NFS 2004:6
Ikrafttr. 2017-07-01

2 § förordningen 
(1991:339) om 
miljöavgift på ut-
släpp av kväveoxi-
der vid energipro-
duktion

2017:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
kommunala avfallsplaner om förebyg-
gande och hantering av avfall
Celex 02008L0098
Upph. NFS 2006:6
Ikrafttr. 2017-05-01

77 § och 82 § 
punkt 1 avfalls-
förordningen 
(2011:927)

2017:3 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Tivedens nationalpark
Upph. SNFS 1983:2
Ikrafftr. 2017-05-19

4 § första stycket 
nationalparks-
förordningen 
(1987:938)
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NFS 2019Föreskrift Bemyndigande
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2017:4 Naturvårdsverkets föreskrifter om 

Björnlandets nationalpark
Upph. SNFS 1991:7
Ikrafttr. 2017-05-19

- ” -

2017:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och vattenförorening 
vid hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor
Upph. NFS 2003:24
Ikrafttr. 2018-07-01

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

2017:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
handel med utsläppsrätter
Celex 32003L0087, 32009/L0029, 
32008L0101, 32011D0278
Upph. NFS 2012:9
Ikrafttr. 2018-01-01

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

2017:9 Kustbevakningens föreskrifter om 
rapportering av olyckor vid olje- och 
gasverksamhet till havs utanför Euro-
peiska unionen
Ikrafttr. 2018-01-25

3 § förordningen 
(2015:305) om 
rapportering av 
olyckor vid olje- 
och gasverksamhet 
till havs utanför 
Europeiska unio-
nen

2018:1 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Åsnens nationalpark
Ikrafttr. 2018-06-17

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

2018:3 Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om användande av 
fångstredskap
Celex 32017R1263, 32014R1143
Ikrafttr. 2018-08-31
Innehåller allmänna råd

12 och 15 §§ 
jaktförordningen 
(1987:905)

NFS 2018:6 ändr. 29 och 33 §§
Ikrafttr. 2018-09-01

12 § jaktförord-
ningen (1987:905)
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2018:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om 

bidrag och ersättningar för viltskador
Ikrafttr. 2018-08-01
Övergångsbest.

13 § viltskade-
förordningen 
(2001:724) och 
8 § förordningen 
(2017:1254) om 
statligt stöd av 
mindre betydelse 
inom jordbruks-
sektorn för 
viltskador och 
förebyggande av 
viltskador

NFS 2019:4 ändr. 13 och 34 §§
Ikrafttr. 2019-06-15
Övergångsbest.

8 § förordningen 
(2017:1254) om 
statligt stöd av 
mindre betydelse 
inom jordbruks-
sektorn för 
viltskador och 
förebyggande av 
viltskador

2018:7 Naturvårdsverkets förteckning över 
nematoder, insekter och spindeldjur 
som godkänts som bekämpningsmedel 
i Sverige

12 § förordningen 
(2016:402) om ne-
matoder, insekter 
och spindeldjur 
som bekämpnings-
medel

2018:11 Naturvårdsverkets föreskrifter om 
yrkesmässig lagring och behandling 
av elavfall som omfattas av producen-
tansvar
Celex 32012L0019
Upph. NFS 2005:10
Ikrafttr. 2019-02-01

27 och 29 §§ 
avfallsförord-
ningen (2011:927) 
och 47  § förord-
ningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

2019:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om vilt 
som tillfaller staten
Ikrafttr. 2019-12-01

38 § jaktförord-
ningen (1987:905)
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2019:9 Naturvårdsverkets föreskrifter om 

kontroll av luftkvalitet
Upph. NFS 2016:9
Ikrafttr. 2020-01-20
Övergångsbest.

49 och 50 §§ 
luftkvalitetsförord-
ningen (2010:477)
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NFS 2019 Allmänna råd

Publikation Nr
Uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse RR 84:2

Biologisk-kemisk karakterisering av industriavlopp AR 89:5

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

Vattenrecipientkontroll vid skogsindustrier AR 94:2

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. Köldmedie-
kungörelsen med kommentarer.

AR 97:2

Varmförzinkning AR 97:4

Oorganisk ytbehandling AR 97:5

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

AR 99:4
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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. 
miljöbalken, förordningen (1998:900) om tillsyn samt 
förordningen (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 
bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 
12 §§ viltskadeförordningen (2001:724)

NFS 2002:13

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

NFS 2002:17

Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om 
jakt och statens vilt (ändr. NFS 2012:8, NFS 2013:14, 
NFS 2018:2, NFS 2019:6)

NFS 2002:18

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 
enligt 12 kap. miljöbalken samt enligt förordning 
(1998:904) om täkter och anmälan för samråd

NFS 2003:2

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

NFS 2003:15

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområ-
den (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 §§ förord-
ningen (2001:512) om deponering av avfall

NFS 2004:5

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

NFS 2004:14

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

NFS 2004:15

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

NFS 2004:16

Naturvårdsverkets allmänna råd till terrängkörningsla-
gen (TKL) och terrängkörningsförordningen (TKF)

NFS 2005:1

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutba-
nor [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 åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmil-
jön

NFS 2007:4

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 
inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn 
(ändr. NFS 2012:1, NFS 2012:12 och NFS 2014:23)

NFS 2007:10
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Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
om badvatten

NFS 2008:8

Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar 
av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt 
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskriv-
ningar]

NFS 2009:1

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för
länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn (ändr. 
NFS 2014:3)

NFS 2010:7

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
bidrag och ersättning för viltskador enligt 11 och 12 § 
viltskadeförordningen (2001:724)

NFS 2008:16

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för
länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo (ändr. NFS 
2014:25)

NFS 2010:15

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
jakt efter älg och kronhjort

NFS 2011:7

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

NFS 2014:24

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
användande av fångstredskap (ändr. NFS 2018:6)

NFS 2018:3

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om 
riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndspröv-
ning av flygplatser
Upph. NFS 2008:6

NFS 2018:12

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd Fisk-
odling- Planering, tillstånd, tillsyn
Upph. AR 93:10

NFS 2019:1


