
Författare: Anna-Lena Wallin, Hållbarhetskoordinator 
2022-10-14 
Version 2 

 

Register över lagstiftning – Green Team Destination Järvsö 
Aspekt Lagnamn Syfte Ansvar Senast 

uppdaterad 

Effektivitet, bevarande och förvaltning av energi 

Krav på 
energihushållning 

Plan- och bygglag 
(2010:900) 8 kap. 4-5, 
13-14 § 
Plan- och byggförordning 
(2011:338) 3 kap. 14 § 
Plan- och byggförordning 
(2011:338) 10 kap. 3 § 

Krav på att byggnader ska ha de tekniska egenskaper som är 
väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering. 
Kraven ska alltid uppfyllas vid nybyggnad. Vid ändring av 
byggnader är det tillåtet att göra avsteg från kraven med hänsyn 
till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, 
bestämmelserna om varsamhet och förbudet mot förvanskning. 

Ljusdals kommun 2022 

Hushållningen med 
energi samt säker och 
tillräcklig energitillförsel 

Lag (1977:439) om 
kommunal 
energiplanering 

I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi i kommunen. I en sådan 
plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen 
upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen 
med mark och vatten och andra resurser. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2017 

Hushållning av energi Miljöbalken (1998:808) 1 
kap 1 §, 2 kap 5 § 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
hushålla med råvaror och energi. I första hand ska förnybara 
energikällor användas 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2016 

Växthusgasemissioner 

Utsläpp av växthusgaser Lag (2020:1173) om vissa 
utsläpp av växthusgaser 

Denna lag syftar till att främja kostnadseffektiva och ekonomiskt 
effektiva minskningar av utsläppen av växthusgaser. 

Tillsynsmyndighet 2020 

Utsläpp av fluorerade 
växthusgaser 

f-gasförordningen 
517/2014 

EU:s förordning om fluorerade växthusgaser, f-gasförordningen, 
innehåller regler om läckagekontroll, läckagevarningssystem, 
registrering av utrustningar, utsläpp, återvinning, utbildning och 
certifiering samt kvoter. 

Ljusdals kommun 2014 

Utsläpp av fluorerade 
växthusgaser 

Förordning (2016:1128) 
om fluorerade 
växthusgaser 

Den svenska förordningen är ett komplement till EU:s f-
gasförordning och reglerar bland annat vem som ska hand om 
certifiering av personal och företag. 

Ljusdals kommun  2020 



 

 

Luftkvalitetsskydd och bullerkontroll 

Frisk luft Luftkvalitetsförordningen 
(2010:477) 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att 
skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-
direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG. 

Ljusdals kommun 2020 

Reglering av buller Plan- och bygglagen 
(2010:900) 2 kap 5-6 § 
Plan- och bygglagen 
(2010:900) 4 kap 12-16 §, 
33 a § 
Plan- och bygglagen 
(2010:900) 9 kap 40 § 
Miljöbalken (1998:808) 
(1998:808) 1-3 kap 
Miljöbalken (1998:808) 
(1998:808) 9 kap 3 § 
Förordning om 
trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 4-6 
kap 

Såväl miljöbalken som plan- och bygglagen, PBL, och plan- och 
byggförordningen innehåller uttryckliga krav på hänsyn till 
allmänna intressen som hälsa och säkerhet. Buller kan få 
konsekvenser för människors hälsa, därför ska den som 
planlägger väga in ljudmiljön i bedömningen. 

Ljusdals kommun 
Verksamhetsutövare 

2020 

Förvaltning av vattenresurser 

Vattenskyddsområde 
Kyrkbyn 1.23 

Miljöbalken (1998:808) 7 
kap 21-22 § 
Vattenskyddsområde 

Ett mark- eller vattenområde utses till vattenskyddsområde till 
skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan 
antas komma att utnyttjas för vattentäkt 

Länsstyrelsen 1977 

God vattenförsörjning Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att 
vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, 
om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön. 

Ljusdals kommun 2017 



 

 

Regler om 
livsmedelshygien i 
vattenreningsverk 

EG-förordning 852/2004 I denna förordning fastställs allmänna hygienregler för 
livsmedelsföretagare. 

Ljusdal Energi 2004 

Hantering av avloppsvatten, dränering och strömmar 

Miljöfarlig verksamhet 
(verksamhet som 
hanterar avloppsvatten) 

Miljöbalken (1998:808) 9 
kap 1-15 § 

Särskilda bestämmelser för miljöfarlig verksamhet Ljusdals kommun 
Verksamhetsutövare 

2020 

Avloppshantering Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att 
vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, 
om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön. 

Ljusdals kommun 2017 

Bevarande och hantering av ekosystem 

Skydd av natur Miljöbalken (1998:808) 7 
kap 1 § 
Allemansrätten 

Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i 
naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med 
den. 

Gemene man 1998 

Skydd av natur 
Järvsöklackens 
naturreservat 

Miljöbalken (1998:808) 7 
kap 4-8 § 
Naturreservat 

Naturreservatet är uppsatt för att bevara den biologiska 
mångfalden, tillgodose behovet av område för friluftslivet samt 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. 

Ljusdals kommun 2011 

Skydd av natur 
Kyrköns naturreservat 

Miljöbalken (1998:808) 7 
kap 4-8 § 
Naturreservat 

Naturreservatet är uppsatt för att tillgodose behov av område 
för friluftslivet samt att vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2008 

Skydd av natur 
Kyrkön 

Art- och habitatdirektivet 
(SCI) 

Området är utpekat för skydd av årsbarrskog. Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2012 

Skydd av natur 
Järvsöholmarna 

Miljöbalken (1998:808) 7 
kap 4-8 § 
Naturvårdsområde 

Naturvårdsområdet har bildats för att bevara den biologiska 
mångfalden, tillgodose behov av  område för friluftsliv samt 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

1987 



 

 

(likaställs med 
naturreservat) 

Skydd av natur 
Järvsöholmarna 

Art- och habitatdirektivet 
(SCI) 

Området är utpekat för skydd av större vattendrag, mindre 
vattendrag, silikatgräsmarker och svämängar. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2012 

Skydd av natur 
Biotopskydd SK 322-
2015 
Fastighet Järvsö-Hamre 
4:26 

Miljöbalken (1998:808) 7 
kap 11 § 
Skogligt 
biotopskyddsområde 

Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller 
vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Skogsstyrelsen 2017 

Skydd av natur 
Bondarvsvallsberget 

Art- och habitatdirektivet 
(SCI) 

Området är utpekat för skydd av öppna mossar och kärr, källor 
och källkärr, taiga samt näringsrik granskog. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2010 

Skydd av natur 
Bondarvsvallsberget 

Miljöbalken (1998:808) 7 
kap 4-8 § 
Naturreservat 

Naturreservatet är uppsatt för att bevara den biologiska 
mångfalden samt vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.  

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

1995 

Skydd an natur Miljöbalken (1998:808) 7 
kap 12 § 
Djur- och 
växtskyddsområde 

Om det utöver förbud enligt 8 kap. 1 och 2 §§ eller förbud och 
begränsningar enligt jakt- och fiskelagstiftningen behövs särskilt 
skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område, får 
länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som 
inskränker rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller 
markägarens rätt att uppehålla sig inom området. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

1998 

Skydd av natur Miljöbalken (1998:808) 7 
kap 13-18 § 
Strandskyddsområde 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
   1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, och 
   2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten. Lag (2009:532). 

Ljusdals kommun 2020 



 

 

Skydd av artindivider Miljöbalken (1998:808) 8 
kap 1-7 § 

Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet döda, 
skada, fånga eller störa vilt levande djur eller att ta bort eller 
skada sådana djurs ägg, rom eller bon eller att skada eller 
förstöra sådana djurs fortplantningsområden och viloplatser. 
Förbud att inom landet eller del av landet ta bort, skada eller ta 
frö eller andra delar från vilt levande växter. 

Ljusdals kommun 
Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2018 

Skydd av artindivider Artskyddsförordning 
(2007:845) 

Reglering av fridlysning av  växt- och djurarter, utsättning av 
främmande arter samt handel, förvaring, försäljning och 
liknande åtgärder med hotade växt- och djurarter. 

Ljusdals kommun 
Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2007 

Planering och utveckling av mark 

Lag för planering och 
byggnation 

Plan- och bygglag 
(2010:900) 

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med 
hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. 

Ljusdals kommun 2021 

Allmän väg Väglag (1971:948) Bestämmelser som reglerar allmänna vägars byggande, vägrätt, 
drift, säkerhet, förvaltning och indragning med mera. 

Ljusdals kommun 2019 

Fastighetsrätt Jordabalk (1970:994) Lag som överser fast egendom så som tomträtt, fastigheter och 
hyreskontrakt. 

Ljusdals kommun 
Företag 
Privatpersoner 

2020 

Transporter 

Bestämmelser för trafik  Trafikförordning 
(1998:1276) 

Trafikförordningen innehåller bestämmelser för trafik på väg och 
i terräng, samt ansvarsfördelningen mellan kommuner och 
statliga myndigheter. 

Ljusdals kommun 
Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2021 



 

 

Lag om kollektivtrafik 
och kollektivtrafik och 
kollektivtrafikresenärers 
rättigheter 

Lag (2010:1065) om 
kollektivtrafik 
Lag (2015:953) om 
kollektivtrafikresenärers 
rättigheter 

I denna lag finns bestämmelser om kollektivtrafik på väg, 
järnväg, vatten, spårväg och med tunnelbana. Denna lag 
innehåller bestämmelser om reseinformation, ersättning och 
prisavdrag vid förseningar och frånträdande av avtal om köp av 
periodbiljett vid resor i kollektivtrafik med tåg, spårvagn, 
tunnelbanetåg, buss och personbil. 

Region Gävleborg 2019 

Avfallshantering 

Avfallshantering Miljöbalken (1998:808) 
15 kap 

Bestämmelser om avfall. Den som innehar avfall ska se till att 
det hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Ljusdals kommun 
Länsstyrelsen 
Gävleborg 
Producenter av avfall 

2020 

Avfallshantering Avfallsförordning 
(2020:614) 

Förordningens innehåll är en anpassning till EU:s reviderade 
direktiv för avfall. 

Ljusdals kommun 
Näringsverksamheter 

2020 

Deponering av avfall Förordning (2001:512) 
om deponering av avfall 

Syftet med denna förordning är att förebygga och minska de 
negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på människors 
hälsa och på miljön, särskilt när det gäller förorening av ytvatten, 
grundvatten, mark och luft, och på den globala miljön, under en 
deponis hela livscykel. 

Ljusdals kommun 2020 

Avfallshierarkin Miljöbalken (1998:808) 
15 kap 10§ 

Avfallshierarkin innebär förenklat att avfall i första hand ska 
förebyggas och om det uppstår ska det behandlas på det sätt 
som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet. 

Ljusdals kommun 2020 

Hantering av miljöskadliga substanser 

Reglering av hantering 
av kemikalier 

Reach-förordningen Reach-förordningen innehåller bland annat regler om 
registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner för 
ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler 
om att informera kunder. Du som tillverkar, importerar eller 
säljer varor och kemiska produkter i EU/EES behöver följa de 
regler som gäller för din verksamhet. Förordningen innehåller 
även regler som du som användare av kemiska produkter måste 
förhålla dig till. 

Samtliga som 
hanterar dessa 
produkter 

2021 



 

 

Hänsynskrav på 
Miljöfarlig verksamhet 

Miljöbalken (1998:808) 2 
kap 3, 6 § 
Miljöbalken (1998:808) 
3-4 kap 

Berör alla som bedriver en verksamhet så att det görs på ett sätt 
som påverkar människors hälsa eller miljön på minsta möjliga 
mån. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 
Verksamhetsutövare 

2020 

Särskilda bestämmelser 
för Miljöfarlig 
verksamhet 

Miljöbalken (1998:808) 9 
kap 1-15 § 

Särskilda bestämmelser för miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen 
Gävleborg 
Ljusdals kommun 
Verksamhetsutövare 

2020 

Bestämmelser om 
kemiska produkter och 
biotekniska organismer 

Miljöbalken (1998:808) 
14 kap 1-7 § 

Kontroll av kemiska produkter och varor. Länsstyrelsen 
Gävleborg 
Ljusdals kommun 
Verksamhetsutövare 

2020 

Miljöfarlig verksamhet Miljöbalken (1998:808) 9 
kap 6 § 
Miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

Särskilda bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd bl.a. bestämmelser om anmälningsplikt och 
tillståndsplikt. 

Ljusdals kommun 
Verksamhetsutövare 

2020 

Social och kulturell förvaltning 

Riksintresse för 
kulturmiljövård 

Miljöbalken 3 kap. 6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden 
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- 
eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2020 

Skydd av kulturmiljö Kulturmiljölagen 
(1988:950) 

Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande 
bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen 
innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla 
byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga 
kulturminnen och vissa kulturföremål. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2019 



 

 

Skydd av kulturmiljö Miljöbalken (1998:808) 6 
kap. 

Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar, där påverkan 
på bland annat landskap, kulturmiljö och kulturarv ska beskrivas 
inför beslut enligt en rad olika lagar 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2020 

Skydd av kulturmiljö Miljöbalken (1998:808) 7 
kap. 9 § 

Ett mark- eller vattenområde får förklaras som kulturreservat i 
syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. På ett 
sådant område ska bestämmelserna i 4-6 §§ tillämpas. Att det 
inom ett område finns en byggnad eller anläggning som är 
skyddad som byggnadsminne, kyrkligt kulturminne eller 
fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) hindrar inte att 
området förklaras som kulturreservat. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2020 

Tillgänglighet till 
naturen 

Allemansrätten 
(grundlagsfäst i 2 kap 15§ 
regeringsformen) 

Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över 
privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till 
exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten 
följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot 
markägare och mot andra människor.  

Länsstyrelsen 
Gävleborg 
Ljusdals kommun 

2010 

Skydd av kulturmiljö Plan- och bygglag 
(2010:900) 2 kap. 2,3,6 
§§ 
Plan- och bygglag 
(2010:900) 8 kap. 13, 14, 
17 §§ 

Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och platsens natur- 
och kulturvärden. Ett bebyggelseområdens särskilda historiska, 
kulturhistoriska miljömässiga och konstnärliga värden ska 
skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara. 
Ytterligare krav på byggnader, tomter och allmänna platser finns 
i plan- och bygglagens åttonde kapitel. Där finns bland annat ett 
förbud mot att förvanska särskilt värdefulla byggnader. 
Ändringar av byggnader ska alltid göras varsamt och deras 
värden och kvaliteter ska tas till vara. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 
Ljusdals kommun 

2014 

Socialt stöd till 
människor 

Socialtjänstlag 
(2001:453) 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 
grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar 
för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och 
utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten 
skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 
och integritet. 

Ljusdals kommun 2021 



 

 

Brott Brottsbalk (1962:700) Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och 
behandlar den allmänna straffrätten. Den är uppdelad på tre 
avdelningar, den första innehåller allmänna bestämmelser, den 
andra innehåller en uppräkning av de olika brotten och den 
tredje innehåller regler om de påföljder som kan dömas ut. 

Polisen 2021 

Rättvisa 
arbetsförhållanden 

Lag (1976:580) om 
medbestämmande i 
arbetslivet 

Lagen om medbestämmande i arbetslivet 
(medbestämmandelagen eller MBL) reglerar den kollektiva 
arbetsrätten. Dess namn syftar på lagens målsättning om att 
främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor 
och företagsledning. Lagen öppnar därmed upp för möjligheter 
till att kunna påverka en arbetsplats med ett kollektivt 
inflytande. Detta arbete bedrivs oftast av fackförbund, 
fackföreningar och klubbar på arbetsplatsen. 

Arbetsgivare 
Arbetstagare 

2020 

Rättvisa 
arbetsförhållanden 

Lag (1982:80) om 
anställningsskydd 

Lagen om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS) 
reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Arbetsgivare 
Arbetstagare 

2020 

Yttrandefrihet Tryckfrihetsförordning 
(1949:105) 
Yttrandefrihetsgrundlag 
(1991:1469) 

Reglerar yttrandefrihet i tryckta skrifter (tidningar och böcker). 
TV, radio och elektroniska medier 
samt offentlighetsprincipen för allmänna handlingar.  

Regeringen 2019 

Sekretess Offentlighets- och 
sekretesslag (2009:400) 

Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det 
allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna 
handlingar. I sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna 
begränsning i den i tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att 
ta del av allmänna handlingar. 

Ljusdals kommun 2021 

Social trygghet genom 
försäkringar 

Socialförsäkringsbalk 
(2010:110) 

Denna balk innehåller bestämmelser om social trygghet genom 
de sociala försäkringar samt andra ersättnings- och 
bidragssystem som behandlas i avdelningarna B-G 
(socialförsäkringen). 

Ljusdals kommun 2021 

Hälsa och sjukvård Hälso- och sjukvårdslag 
(2017:30) 

Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och 
sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller 
för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som 
huvudmän. 

Ljusdals kommun 
Region Gävleborg 

2020 



 

 

Säkra livsmedel Livsmedelslag (2006:804) Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och för konsumenternas intressen när det 
gäller livsmedel. 

Ljusdals kommun 
Näringsverksamheter 

2021 

Kommuners rättigheter 
och skyldigheter 

Kommunallag (2017:725) Kommuner och regioner sköter på demokratins och den 
kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i 
denna lag eller annan författning. 

Ljusdals kommun 2021 

Handläggning av 
ärenden i 
förvaltningsmyndigheter 

Förvaltningslag 
(2017:900) 

 Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos 
förvaltningsmyndigheterna. I sin verksamhet ska myndigheten 
vara saklig och opartisk.  

Ljusdals kommun 2019 

Upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk 

Lag (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk 

Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i 
det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att 
framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt 
för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning 
eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan 
teknik. 

Polisen 2020 

Ekonomisk förvaltning 

Skattereglering Inkomstskattelag 
(1999:1229) 

Inkomstskattelagen är den centrala lagen inom skatterätten. 
Lagen reglerar beskattning av inkomster, och gäller för både 
fysiska och juridiska personer. Både den kommunala och den 
statliga inkomstskatten täcks av lagen. 

Skatteverket 2021 

Reglering av köp av lös 
egendom 

Köplag (1990:931) Köplagen gäller köp av lös egendom och tilldelar parterna 
rättigheter och skyldigheter. 

Köpare och säljare 2018 

Reglering av köp  Konsumentköplag 
(1990:932) 

Konsumentköplagen är en skyddslagstiftning och som sådan 
tvingande till förmån för konsumenter när de köper av 
en näringsidkare. 

Näringsidkare 2021 

Reglering av 
marknadsföring för 
näringsidkare 

Marknadsföringslag 
(2008:486) 

Marknadsföringslagen styr hur näringsidkare får använda reklam 
och övriga åtgärder för att marknadsföra sina produkter. Om en 
näringsidkare bryter mot god marknadsföringssed kan denne 
förbjudas att fortsätta med marknadsföringen 
av Konsumentombudsmannen eller Marknadsföringsdomstolen.  

Näringsidkare 2021 



 

 

Bestämmelser om 
varumärke 

Varumärkeslag 
(2010:1877) 

I denna lag finns bestämmelser om varumärken och andra 
varukännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet och som var och en kan förvärva ensamrätt 
till. 

Näringsidkare 2021 

Regler för bolag Lag (1980:1102) om 
handelsbolag och enkla 
bolag 

Reglering och bestämmelser för handelsbolag och enkla bolag. Bolagsägare 2018 

 


