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Regelrådet anser att konsekvenserna 
av Miljödepartementets lagförslag är 
otillräckligt utredda. Förslagen innebär 
att alla svenska vattenverksamheter ska 
drivas enligt tillstånd från miljöbalken 
(MB) och att en årlig miljörapport ska 
lämnas för varje tillståndspliktig vat-
tenverksamhet.  

Regelrådet avstyrker förslaget och anser 
att konsekvensutredningen är bristfäl-
lig. Detta med anledning av att det inte 
med tillräcklig exakthet har kunnat gå att 
bedöma de administrativa kostnaderna 
som förslaget leder till i och med att de 
kostnadsintervall konsekvensutredningen 
presenterar är så stora. Osäkerheten 
om hur många vattenverksamheter och 
företag som kommer att beröras, samt 
storleken på dessa, medför också att en 
tillförlitlig bedömning blir omöjlig att göra. 
Vidare saknas det en uppskattning av vad 
åtgärderna en verksamhetsutövare kan 
tvingas vida för att erhålla tillstånd kan 
komma att kosta.  

Oklara följder för 
förslag om 
vattenverksamheter

Utav konsekvensutredningen i delbetän-
kandet Ny tid, Ny Prövning (SOU 2013:69) 
framgår det att ca 7500 vattenkraftverk 
och dammar kan beröras men hur många 
företag det motsvarar anges inte. Kostna-
den för ansökan och för eventuella åtgär-
der som måste vidtas för fortsatt drift beror 
på verksamhetens storlek och utformning. 

Regelrådets uppskattar, utifrån de upp-
gifter som presenteras, att kostnaderna 
för ansökningarna kan uppgå till många 
miljarder kr och kostnaderna för åtgärder i 
verksamheterna till miljontals kronor. Även 
kostnaden för miljörapporten varierar från 
olika verksamheter.

Idag drivs den största andelen svensk 
vattenverksamhet antingen enligt tillstånd 
från lag äldre än MB eller helt utan tillstånd. 
Det betyder att vattenverksamheterna i de 
flesta fall inte drivs i enlighet med dagens 
föreslagna miljökrav. 

Vattenverksamheter kan ha stor påverkan 
på miljön, bl.a. genom att fisk och annan 
fauna inte kan vandra upp- och nedströms, 
att vattendrag torrläggs samt annan påver-
kan på ekosystemet i närheten av vatten-
verksamheten. Dessa negativa effekter vill 
förslagsställaren begränsa.
      
      Läs yttrandet här

Enligt betänkande från regeringens 
Uppgiftslämnarutredning fyller svenska 
företag i 95 miljoner blanketter som be-
gärs in av 90 svenska myndigheter. En 
del av detta består av samma uppgifter 
som måste fyllas i och skickas in om 
och om igen till olika myndigheter

Utredningen har därför föreslagit att det 
ska ställas större krav på samordning mel-
lan myndigheterna i syfte att öka återan-
vändningen av redan befintliga uppgifter. 
Enligt förslaget ska vissa uppgifter som 
lämnas från företagen till statliga myndig-
heter som regel endast behöva lämnas en 
gång och till ett ställe. Utredningen föreslår 

att en elektronisk servicetjänst inrättas som 
riktar sig till företag och myndigheter. 

De uppgifter som avses i utredningens 
förslag är sådana där själva uppgiftsläm-
nandet har sin grund i lag, förordning eller 
myndighetsföreskrift.  I uppdraget har 
ingått att redovisa bland annat de rätts-
liga och tekniska förutsättningarna för att 
skapa ett system där uppgifter kan använ-
das av flera myndigheter och som leder till 
informationsutbyte mellan myndigheterna. 

Parallellt med utredningens arbete har 
också 14 statliga myndigheter, under 
Bolagsverkets ledning, kartlagt svenska 

En uppgift lämnas en gång

företags uppgiftslämnande. Rapporten från 
kartläggningen har utgjort ett underlag i 
utredningens arbete.

Senast den 30 januari 2014 ska ett förslag 
på ett system för hur företagens uppgifts-
lämnande kan genomföras presenteras, 
och senast den 2 juni 2014 ska utredaren 
lämna förslag på tidsplan för anslutning av 
myndigheter till ”En dörr in”.     

      Läs uppgiftslämnarutredningen här
      Läs kartläggningsrapporten här
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http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-miljodepartementets-remiss-avseende-vattenverksamhetsutredningens-delbetankande-ny-tid-ny-provning-forslag-till-andrade-vattenrattsliga-regler-sou-201369/
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/230039
http://bolagsverket.se/om/oss/verksamhet/rapporter
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Regelrådet tillstyrker Boverkets förslag 
om ändrade byggregler. Den bakomlig-
gande utredningen bedöms dock som 
bristfällig eftersom de samlande ekono-
miska effekterna inte kan bedömas.

Konsekvensutredningen innehåller flera bra 
exempelberäkningar. Däremot saknas en 
uppskattning av antal byggnationer som kan 
beröras av förslaget. Även en fördjupad eko-
nomisk analys hade varit önskvärd. Bristerna 
medför att det inte går att få en tydlig bild av 
förslagets samlade ekonomiska effekter för 
berörda företag. 

förslaget syftar till att bland annat stimulera 
byggandet av student- och ungdomsbo-
städer och att underlätta för standardiserat 
byggande. 

     Läs yttrandet här     

15 jan
Regelrådet sammanträder
28 jan
Regelrådet sammanträder
3 feb
Regelrådet överlämnar Årsrapport 2013
10 feb
Regelrådet sammanträder
26 feb
Regelrådet sammanträder

Regelrådet bedömer om förslag till reg-
ler utformas så att de uppnår sitt syfte 
på ett enkelt sätt och till en relativt sett 
låg administrativ kostnad för företag. 
En annan viktig del är att titta på om 
konsekvenserna för företag är tillräck-
ligt utredda. Regelrådet är rådgivande 
till myndigheter och departement.

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

finansdepartementets förslag om säkerhet 
vid clearing hos central motpart.

 Tillstyrker
      Bristfällig utredning

Post- och telestyrelsens förslag till föreskrif-
ter och allmänna råd om skyddsåtgärder för 
behandlade uppgifter.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Skatteverkets förslag till föreskrifter med 
anledning av lagändringar gällande kas-
saregister.

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

 
Swedacs förslag till ändring i föreskrifter och 
allmänna råd om ackreditering av labora-
torier.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets 
förslag till föreskrifter om e-tjänsten samt 
ändringar i föreskrifter med anledning av 
tlV:s nya verksamhetssystem.

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

     Läs mer på www.regelradet.se
     

Minskade bygg-
kostnader

Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets GD
Vad är det viktigaste som hänt inom 
regelförenklingsområdet i år?
- tillväxtverket har arbetat med en rad 
insatser under 2013. I förenklingsjakten 
möter vi företag i branscher med tillväxtvilja 
och sprider deras berättelser om hur de 
upplever regler och myndighetskontakter. 
I syfte att förenkla företagens vardag och i 
förlängningen skapa en högre tillväxt så har 
arbetet fortsatt för att minska företagens 
regelkostnader och att förbättra konse-
kvensutredningarnas kvalitet. Vi har tagit 
fram ett förslag till ett stöd för att beräkna 
andra kostnader än administrativa och posi-
tiva konsekvenser. Det stödet kommer vi att 
utveckla under kommande år.
Vilka satsningar planerar ni göra under år 
2014?
- 16 myndigheter har fått i uppdrag att 
minska handläggningstider, ta hand om 
förenklingsförslag från företag och redovisa 
hur de bidrar till att uppfylla regeringens 
förenklingsmål. Myndigheterna ska årligen 
rapportera till tillväxtverket hur de arbetar 
med att nå målen genom att till exempel ta 

tillvara förenklingsförslag från företag och 
hur myndigheterna arbetar med interna mål 
för handläggningstider. tillväxtverket har 
fått i uppdrag att sammanställa hur arbetet 
går på myndigheterna. Vi kommer också 
att utveckla stödet till myndigheterna att 
beräkna kostnader i samband med arbetet 
med konsekvensutredningar, bland annat 
tillsammans med Ekonomistyrningsverket 
och Regelrådet.
Några tips till andra myndigheter?
- Det ska vara lätt att göra rätt, det spar 
både tid och resurser för både företagare 
och myndigheter. Att förenkla för företag 
kan vara allt ifrån att ha en tidig dialog med 
företagen vid framtagandet av nya regler till 
att se över hemsidan så att det är lätt för 
företagare att hitta information. 
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