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Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

Utkom från trycket
den 16 november 2010

utfärdad den 4 november 2010.
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer
dels att 1 och 28–30 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 30 a §, av följande
lydelse.
1 §2 Denna förordning är meddelad
1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7–14 §§, 23 § första
stycket 4 och andra stycket, 25 § första stycket 1, 7–9, 11–13 och andra
stycket, 26 § första stycket 3 och andra stycket samt 27–30 a §§,
2. med stöd av 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 §, 23 § första stycket
2, 25 § första stycket 5 och 26 § första stycket 2,
3. med stöd av 14 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 5 §, 23 § första stycket
1–3 samt 26 § första stycket 1 och 2 och andra stycket,
4. med stöd av 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 6 och 15–22 §§, 25 §
första stycket 6 och 10 samt 28–30 a §§,
5. med stöd av 14 kap. 20 § miljöbalken i fråga om 24 §, och
6. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.
28 §3 Naturvårdsverket får meddela sådana föreskrifter som
1. avses i 25 § första stycket 1, 10 och 13, och
2. behövs med hänsyn till skyddet av den yttre miljön.
Innan Naturvårdsverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda
med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter,
ska verket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter
som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.
29 §4
som

Boverket får i fråga om byggprodukter meddela sådana föreskrifter
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1. avses i 25 § första stycket 1, 10 och 13, och
2. behövs till skydd för inomhusmiljön.
Innan Boverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda med
Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter, ska
verket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter som
avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.
30 §5 Livsmedelsverket får i fråga om material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och i fråga om nappar meddela sådana föreskrifter som avses i 25 § första stycket 1, 10 och 13.
Innan Livsmedelsverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda
med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter,
ska verket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter
som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.
30 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de föreskrifter om utförande, funktion och märkning av aerosolbehållare som behövs för att genomföra rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande
aerosolbehållare6, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/20097.
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.
På regeringens vägnar
ESKIL ERLANDSSON
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