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Förteckning enligt 18 c § 

författningssamlingsförordningen 

(1976:725) 

Föreskrifter Bemyndigande 

1. Kemikalieinspektionens föreskrifter 

(KIFS 2017:7) om kemiska produkter 

och biotekniska organismer 

Celex 32011L0065 t.o.m. ändringen 

32022L0280, Celex 32016R0426, 

Celex 32004L0042 t.o.m. ändringen 

32010L0079, Celex 32001L0018 t.o.m. 

ändringen 32015L0412, Celex 

32015L1535 

11, 14, 16, 19, 21, 27 och 33 §§ 

förordningen (2012:861) om farliga 

ämnen i elektrisk och elektronisk 

utrustning, 25–26 §§ förordningen 

(2008:245) om kemiska produkter och 

biotekniska organismer i miljön, 7, 11, 

14 och 21 §§ förordningen (1998:944) 

om förbud m.m. i vissa fall i samband 

med hantering, införsel och utförsel av 

kemiska produkter och 5 kap. 1 § samt 

6 kap. 49 § förordningen (1998:940) 

om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken 

KIFS 2018:1 

upph. 11 kap., ändr. 7 kap. 6 § 

25 § förordningen (2008:245) om 

kemiska produkter och biotekniska 

organismer och 11 § förordningen 

(1998:944) om förbud m.m. i vissa fall 

i samband med hantering, införsel och 

utförsel av kemiska produkter 

KIFS 2018:3 

upph. 5 kap. 6 §;  

nytt 11 kap. 

6 kap. 49 § förordningen (1998:940) 

om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken 

KIFS 2018:4 

ändr. 3 kap. 5 och 14 §§, bil. 4 och 

rubriken närmast före 3 kap. 5 §  

Celex 32017L1009, Celex 

32017L1010 

Celex 32017L1011 

11 § förordningen (2012:861) om 

farliga ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning och 25–26 §§ 

förordningen (2008:245) om kemiska 

produkter och biotekniska organismer 

KIFS 2019:2 

ändr. 9 kap. 3 § samt bil. 3 och 4 

Celex 32015L0863, Celex 

32017L2102, Celex 32018L0736, 

Celex 32018L0737, Celex 

32018L0738, Celex 32018L0739, 

Celex 32018L0740, Celex 

11 § förordningen (2012:861) om 

farliga ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning och 11 § 

förordningen (1998:944) om förbud 

m.m. i vissa fall i samband med 

hantering, införsel och utförsel av 

kemiska produkter 



 

2 (3) 

Föreskrifter Bemyndigande 

32018L0741, Celex 32018L0742, 

Celex 32019L0178 

KIFS 2020:2 

ändr. 9 kap. 9 § samt bil. 4  

Celex 32019L0169, Celex 

32019L0170, Celex 32019L0171, 

Celex 32019L0172, Celex 

320119L0173, Celex 32019L0174, 

Celex 32019L0175, Celex 

32019L0176, Celex 32019L0177, 

Celex 32019L1845, Celex 

32019L1846 

11 § förordningen (2012:861) om 

farliga ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning 

KIFS 2020:5  

ändr. bil. 5 

Celex 32020L0364 

11 § förordningen (2012:861) om 

farliga ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning 

KIFS 2020:6 

nytt 12 kap. 

Celex 32008R1272 t.o.m. ändringen 

32017R0542, Celex 32008L0098 

t.o.m. ändringen 32018L0851 

25 § förordningen (2008:245) om 

kemiska produkter och biotekniska 

organismer 

KIFS 2021:2 

ändr. bil. 4 och 5 

Celex 32020L0360, Celex 

32020L0361, Celex 32020L0365, 

Celex 32020L0366 

11 § förordningen (2012:861) om 

farliga ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning 

KIFS 2021:3 

ändr. 12 kap. 4 § 

25 § första stycket 14 förordningen 

(2008:245) om kemiska produkter och 

biotekniska organismer 

KIFS 2021:7 

ändr. bil. 4 

Celex 32021L0647 

11 § förordningen (2012:861) om 

farliga ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning 

KIFS 2021:8 

ny 4 kap. 3 a § 

26 § 3 första stycket förordningen 

(2008:245) om kemiska produkter och 

biotekniska organismer 

KIFS 2022:4  

ändr. bil. 5 

Celex 32021L0884, 32021L1978 

11 § förordningen (2012:861) om 

farliga ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning 

 

KIFS 2022:6 

ändr. bil. 4 

Celex 32022L0274, 32022L0275, 

32022L0276, 32022L0277, 

32022L0278, 32022L0279, 

32022L0280 

11 § förordningen (2012:861) om 

farliga ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning 

 



 

3 (3) 

Föreskrifter Bemyndigande 

KIFS 2022:7 

ändr. bil. 3 

11 § förordningen (1998:944) om 

förbud m.m. i vissa fall i samband med 

hantering, införsel och utförsel av 

kemiska produkter 

KIFS 2023:1 

ändr. bil. 5 

11 § förordningen (2012:861) om 

farliga ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning 

2. Kemikalieinspektionens föreskrifter 

(KIFS 2017:8) om leksakers 

brännbarhet och kemiska egenskaper 

Celex 32009L0048 t.o.m. ändringen 

32020L2088 

5 § förordningen (2011:703) om 

leksakers säkerhet 

 

KIFS 2018:2 

ändr. bil. 1 

Celex 32017L1011, Celex 

32017L0898, 

Celex 32017L0738 

5 § förordningen (2011:703) om 

leksakers säkerhet 

 

KIFS 2019:3 

ändr. bil. 1  

Celex 32018L0725 

5 § förordningen (2011:703) om 

leksakers säkerhet 

 

KIFS 2021:5 

ändr. bil. 1 

Celex 32019L1922, Celex 

32019L1929 

5 § förordningen (2011:703) om 

leksakers säkerhet 

 

KIFS 2022:5 

ändr. bil. 1 

Celex 32021L0903, 32020L2089, 

32020L2088  

5 § förordningen (2011:703) om 

leksakers säkerhet 

 

3. Kemikalieinspektionens föreskrifter 

(KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel 

Celex 32009R1107 t.o.m. ändringen 

32021R0383, 32012R0528 t.o.m. 

ändringen 32021R0525 

 

15 § förordningen (2001:100) om den 

officiella statistiken, 25 § 1, 3 och 4 

förordningen (2008:245) om kemiska 

produkter och biotekniska organismer, 

samt 2 kap. 4, 9, 14 och 37 a §§, 3 kap. 

5 § och 4 kap. 3, 5 och 25 §§ 

förordningen (2014:425) om 

bekämpningsmedel 
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