
Regelrådet har bedömt att konsekvens-
utredningen är bristfällig. Av yttrandet 
framgår vikten av att i vart fall försöka 
bedöma konsekvenserna av förslaget. 
Även om man inte når hela vägen fram 
så kan viktig information om vilka som 
berörs, förutom de uppenbara parterna, 
och exempel eller uppskattningar ge viss 
vägledning om konsekvenserna.  

Enligt Regelrådet är konsekvensut-
redningen bristfällig. En av de största 
bristerna utgörs av att det saknas en 
redogörelse av berörda företag. När 
omfattande lagförslag presenteras är det 
viktigt att fundera på vilka företagsgrup-
per och branscher som kan beröras. 
Förslaget handlar visserligen om värde-
pappersmarknaden men denna marknad 
omfattar många fler företag än finansiella 
företag. Regelrådet saknar särskilt en 
analys av vilka branscher utanför finans-
branschen som i betydande omfattning 
kan påverkas av de nya reglerna om 
handel med råvaruderivat. 

Cirklar på vattnet 
på värdepappers-
marknaden

 Regelrådet anser också att de kostnads-
mässiga konsekvenserna är otillräckligt 
beskrivna. Även om det kan vara svårt att 
exakt ange ett förslags kostnadsmässiga 
konsekvenser borde förslagsställaren i 
vart fall ha försökt att exemplifiera konse-
kvenserna av förslaget. 
 
Förslaget avser huvudsakligen att genom-
föra värdepappersdirektivet, MiFID II i 
Svensk rätt. Direktivet förändrar de natio-
nella reglerna om värdepapper i grunden 
och påverkar bland annat EU-rättens 

tillämpningsområde, värdepappersmark-
nadens infrastruktur och vilka kompensa-
tionssystem som tillåts för de verksamma 
företagen. Förändringarna påverkar inte 
enbart finansiella institut och liknande 
utan alla företag som är verksamma på 
börsen. 

  
     Läs hela yttrandet här

I samband med ett event i oktober 2014 or-
ganiserat av Regelrådets tyska motsvarighet 
Normenkontrollrat (NKR) rekommenderade 
NKR den tyska regeringen att införa ett nytt 
mål för att minska eller åtminstone begränsa 
fullgörandekostnaderna för företag. 

Den 25 mars tog den tyska regeringen beslu-
tet att införa en så kallad ”One in One out”-
regel som träder i kraft den 1 juli 2015.
Denna grundregel ska gälla för alla lag-
stiftningsförslag som medför kostnader 
för företag. Alla ekonomiska bördor som 
tillkommer kommer att behöva kompenseras 
av lagstiftningsåtgärder som minskar dessa 
kostnader i samma storleksordning. 

Vissa undantag ska göras gällande:
- Lagförslag på grund av europeiska eller inter-
nationella förpliktelser
- Lagförslag för att avvärja en fara eller
- Lagförslag med en livslängd på högst ett år
”Genom inrättandet av en ”en in/en ut”-regel 
har den federala regeringen infört ett nytt 
styrverktyg för att hantera och begränsa kost-
nader för företag. Det har medfört ett para-
digmskifte i hanteringen av fullgörandekostna-
der. Om regeln tillämpas konsekvent erbjuder 
den en genuin möjlighet att göra hållbara och 
synliga framsteg för att minska byråkratin och 
fullgörandekostnaderna för företagen”, säger 
Dr. Johannes Ludewig, Ordförande i NKR.  
      

En in - en ut regeln införs i Tyskland
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http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-vardepappersmarknaden-mifid-ii-och-mifir-sou-20152/
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm
http://www.euractiv.com/sections/trade-society/berlin-pledges-cut-red-tape-planned-bureaucracy-brake-313263
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Regelrådet finner att konsekvensutredningen 
till havs- och vattenmyndighetens förslag till 
ändrade föreskrifter om licens och tillstånd 
för yrkesmässigt fiske i havet inte uppfyller 
kraven i förordningen om konsekvensutred-
ning vid regelgivning.

Konsekvensutredningen är tydlig i flera avse-
enden men brister framför allt i redovisning-
en av effekter på företagens kostnader och 
intäkter. Att det saknas en redovisning om de 
små företagens villkor ser Regelrådet också 
som en brist. Sammantaget bedömer därför 
Regelrådet att konsekvensutredningen inte 

uppfyller kraven som ställs i förordningen.

Som syfte till förslaget anger havs- och 
vattenmyndigheten att den svenska fiskeri-
näringen är i behov av regelförenkling, bland 
annat bör byte av tillståndshavare kunna ske 
på ett enklare sätt.
      
       Läs hela yttrandet här

12 maj
Regelrådet sammanträder
27 maj
Regelrådet sammanträder
10 juni
Regelrådet sammanträder
24 juni
Regelrådet sammanträder

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom 
Tillväxtverket vars ledamöter utses av re-
geringen. Regelrådet ansvarar för sina egna 
beslut. Regelrådets uppgifter är att granska 
och yttra sig över kvaliteten på konsekvens-
utredningar till författningsförslag som kan 
få effekter av betydelse för företag. Rådet 
ska också på begäran från regelgivare gran-
ska konsekvensutredningar till förslag från 
EU som bedöms få stor påverkan för företag 
i Sverige. 

Transportstyrelsens förslag till föreskrif-
ter om förarutbildning m.m. enligt lagen 
(2011:725) om behörighet för lokförare.

 Uppfyller kraven

Finansinspektionens förslag till nya före-
skrifter om krav på amortering av nya bolån. 

 Uppfyller kraven

Finansdepartementets betänkande En ny 
svensk tullagstiftning (SOU 2015:5).

 Uppfyller inte kraven
 
Arbetsmiljöverkets förslag till ändring i före-
skrifter (AFS 2005:15) om vibrationer.

 Uppfyller kraven

Kemikalieinspektionens förslag till ändrade 
föreskrifter om bekämpningsmedel.

 Uppfyller inte kraven

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om 
spridning och viss övrig hantering av växt-
skyddsmedel samt föreskrifter om spridning 
av vissa biocidprodukter.

 Uppfyller inte kraven

      Läs mer på www.regelradet.se
     

yrkesmässigt fiske får 
ändrade regler

Andrea Femrell, VD på NNR, Näringslivets 
regelnämnd.

Vilket fokus kommer NNR:s arbete med 
regelförenkling att ha under 2015? 
Fokus kommer att ligga på ett flertal om-
råden, som att få regelförbättringsarbetet 
inriktat på de områden som har störst bety-
delse för företagen och tillväxten samt att det 
skapas tydliga målsättningar för detta arbete. 
Vidare kommer vi att arbeta för att stärka 
konsekvensutredningarbetet och de institu-
tioner som jobbar med det både i Sverige och 
EU. Viktiga aspekter i detta sammanhang är 
också frågan om gold-plating samt utvär-
dering av vilka effekter reglerna haft. NNR 
kommer också noga att följa genomförandet 
av de förslag som uppgiftslämnarutredningen 
lämnat och som syftar till att minska och 
förenkla företagens uppgiftslämnande till 
statliga myndigheter.

Hur kan kvaliteten på konsekvensutredning-
arna höjas?
Genom att införa en stoppmekanism som hin-

Konsekvensutredningen till SCb:s förslag 
om att lämna uppgifter om statistik om 
innovationsverksamhet inom företags-
sektorn uppfyller enligt Regelrådet kraven. 
Det finns på ett tillräckligt sätt beskrivet 
vilka företag som berörs samt hur deras 
administrativa kostnader förändras. SCb 
meddelar dessa föreskrifter i enlighet med 
gemensamma bestämmelser från EU:s 
statistikmyndighet Eurostat. 
      Läs hela yttrandet här
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drar regelförslag att gå vidare till dess konse-
kvensanalysen är fullständig. Idag finns krav 
på vad en konsekvensutredning ska innehålla 
men det händer inget om kraven inte följs. En 
annan viktig del är att ge regelgivare resurser 
och tillgång till kompetens och metodstöd att 
faktiskt kunna genomföra konsekvensutred-
ningsarbetet på ett kvalitativt sätt.

Vilken ser du som den största utmaningen i 
regelförenklingsarbetet?
En stor utmaning är att få regelförbättringsar-
betet att genomsyras av ett helhetstänkande. 
Regelförbättring är en långsiktig process där 
det krävs att politik och statsförvaltning tar 
ansvar för, följer upp och utvärderar vidtagna 
åtgärder och arbetssätt. Dit är det en bit kvar.

Innovativt förslag från SCB
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