
Regelrådet finner att konsekvensutredningen 
som gjorts till ett förslag om ändring i förord-
ningen om verksamhetsutövarens egenkon-
troll och i förordningen om miljösanktions-
avgifter inte uppfyller de krav som ställs i 
förordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning. 

Regelrådet har granskat förslag i Naturvårds-
verkets rapport om nya finansieringsformer 
för efterbehandling av förorenad mark. Rap-
porten har tagits fram av verket på uppdrag 
av regeringen och har remitterats av Miljö- 
och energidepartementet.  

Förslaget innebär att företag som har en 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig verk-
samhet som orsakar föroreningar ska vara 
skyldiga att ta fram en plan för hur förore-
ningarna ska avhjälpas.  I planen ska de redo-
visa inom vilka områden som de har identi-
fierat att det finns föroreningsskador. De ska 
också redovisa en tidsplan för när skadorna 
ska åtgärdas och vad det kommer att kosta 
i pengar. Det är de skador som är möjliga 

att behandla medan företaget bedriver sin 
verksamhet som ska redovisas, i form av ett 
nuvärde. Redovisningen ska göras i årsrap-
porten. Det föreslås också att den som inte 
tar fram en plan enligt bestämmelserna ska 
betala en miljösanktionsavgift.

Regelrådet bedömer att konsekvensut-
redningen delvis håller tillräcklig kvalitet. 
Till exempel så är beskrivningen av de 
alternativa lösningar som Naturvårdsver-
ket har övervägt tydlig. Däremot så är det 
inte tillräckligt tydligt hur många och vilka 
företag som berörs. Information om hur 
företags konkurrenskraft påverkar saknas 

helt liksom information om särskilda hänsyn till 
små företag. 

Regelrådet bedömer att det är en väsentlig 
brist att det helt saknas information om på-
verkan på konkurrensförhållanden och särskild 
hänsyn till små företag eftersom det inte kan 
uteslutas att förslaget skulle kunna påverka 
konkurrensförhållandena eller att det finns skäl 
till särskilda hänsyn till små företag. Samman-
taget finner Regelrådet att konsekvensutred-
ningen inte uppfyller förordningens krav.

          
       Läs hela yttrandet här

Regelrådet har granskat konsekvensutred-
ningen som har gjorts till de förslag som läm-
nas i rapporten Privata sjukvårdsförsäkringar 
inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård 
(Ds 2016:29).  

Regelrådet finner att konsekvensutredningen 
som gjorts till ett förslag om ändringar i hälso- 
och sjukvårdslagen inte uppfyller de krav som 
ställs i förordningen om konsekvensutredning 
vid regelgivning.

Förslaget innebär att det ska förtydligas i 
lagen att offentligt finansierad sjukvård får 

ges inom ramen för en privat sjukförsäkring 
enbart om människovärdes-, behovs- och 
solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När 
ett landsting överlåter åt någon annan att 
utföra uppgifter som landstinget ansvarar 
för enligt hälso- och sjukvårdslagen, ska 
avtalet innehålla villkor om dessa krav.

Regelrådet bedömer att konsekvensutred-
ningen i några avseenden håller tillräcklig 
kvalitet. Till exempel så är bakgrund och 
syfte med förslaget redovisad på ett tillräck-
ligt tydligt sätt och det framgår också hur 
förslagsställaren har tänkt när det gäller hur 
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förslaget hänger ihop med EU-rätten. Däremot 
så är det inte tillräckligt tydligt hur många och 
vilka företag som berörs. Det finns inte heller 
tillräcklig information om hur företagens kost-
nader och verksamhet påverkas. 
Information om hur företags konkurrenskraft 
påverkas är också otillräcklig och information 
om särskilda hänsyn till små företag saknas helt. 

       Läs hela yttrandet här
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http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-betankandet-krav-pa-privata-aktorer-i-valfarden-sou-20157/
http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-eu-kommissionens-konsekvensanalys-avseende-forslag-com2015-6142-till-meddelande-om-cirkular-ekonomi/
http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-nya-finansieringsformer-for-efterbehandling-av-fororenad-mark-myndighetsrapport/
http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-privata-sjukvardsforsakringar-inom-offentligt-finansierad-halso-och-sjukvard-ds-201629/
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Regelrådet har granskat Kulturdepartemen-
tets promemoria Utvidgat skydd mot diskri-
minering i form av bristande tillgänglighet, 
Ds 2016:26. Enligt Regelrådets bedömning 
uppfyller konsekvensutredningen inte kraven 
i förordningen.
Regelrådet anser att uppgifterna bland annat 
brister avseende redovisningen av försla-
gets kostnader och påverkan på företagens 
verksamhet. Det är inte utrett vilka åtgärder 
som kan komma att krävas av det enskilda 
företaget till följd av förslaget. Därmed anser 
Regelrådet att det inte heller är möjligt att 
bedöma förslagets effekter.

I promemorian föreslås att alla företag ska 
omfattas av diskrimineringsförbudet i form av 
bristande tillgänglighet i fråga om tillhandahål-
lande av varor och tjänster till allmänheten. 
Förslaget innebär att om förutsättningarna för 
missgynnande, underlåtenhet och jämförbar 
situation är uppfyllda, så kommer det att finnas 
krav på att genomföra skäliga tillgänglighetsåt-
gärder.
       
      Läs hela yttrandet här

God Jul och Gott Nytt år önskar 
Regelrådet!
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Regelrådets första sammanträde 2017

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

Näringsdepartementets betänkande En 
trygg dricksvattenförsörjning, SOU 2016:32. 

 Uppfyller kraven

Riksbankens förslag till föreskrifter för insti-
tuts rapportering av krediter.

 Uppfyller kraven

Finansdepartementets betänkande En 
hållbar, transparent och konkurrenskraftig 
fondmarknad, SOU 2016:45.

 Uppfyller inte kraven

Energimyndighetens förslag till föreskrifter 
om uppgifter till energistatistik. 

 Uppfyller kraven

Transportstyrelsens förslag till föreskrif-
ter och allmänna råd för fartyg i nationell 
sjöfart.

 Uppfyller kraven

Jordbruksverket förslag till föreskrifter om 
saluföring av fruktplantor, grönsaksplantor 
och prydnadsväxtplantor.

 Uppfyller kraven

Finansinspektionens förslag till nya regler 
om verksamhet med bostadskrediter.

 Uppfyller kraven

      Läs mer på www.regelradet.se
     

Skydd mot diskrimi-
nering 

1. Vad ser du/ni som den främsta utmaning-
en inom regelförenkling för företagen?
Den största utmaningen är också den mest 
oroande, nämligen att vi inte lyckats vända 
utvecklingen med mer och mer komplicerade 
och administrativt betungande regler för fö-
retagare. I motsats till våra konkurrentländer 
blir det alltså allt krångligare att driva företag 
i Sverige. Vi ser det i våra undersökningar 
t.ex. småföretagsbarometern, men den nega-
tiva utvecklingen har också uppmärksammats 
av näringsdepartementet. Utmaningen är för-
stås för politikerna att vända denna utveck-
ling. Jag tycker inte politikerna tar arbetet 
med regelförenkling på tillräckligt stort allvar.

2. Vilka regelförenklingsfrågor arbetar ni 
mest med just nu?
Företagare anser oftast att reglerna kring 
skatter och moms är de mest komplicerade 
och betungande. Dessutom ser vi förslag till 
förändringar av de s.k. 3:12-reglerna som 

YTTRANDE FRÅN REGELRÅDET

YTTRANDE FRÅN REGELRÅDET YTTRANDE I KORTHET

REGELRÅDET

TRE SNABBA

Renskötsel
Regelrådet bedömer Näringsdepartementets 
konsekvensutredning om renskötselkonven-
tion som bristfällig. Regelrådet anser att 
det bland annat saknas redovisning av de 
berörda företagens antal och storlek, liksom 
av de kostnadsmässiga konsekvenserna av 
förslaget. Förslagets påverkan på konkur-
rensförhållanden och om det funnits anled-
ning att ta särskild hänsyn till små företag vid 
reglernas utformning redovisas heller inte.  
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Daniel Wiberg, Chefsekonom på Företagarna, 
Sveriges största organisation för små och 
medelstora företag.

Daniel Wiberg

skulle göra reglerna betydligt mer komplice-
rade, men också kraftigt försämra villkoren och 
incitamenten för företagande. Det finns också 
förslag på regler för offentlig upphandling som 
riskerar att trasslas till ytterligare och försvåra 
för mindre företagare att delta. För oss och för 
alla Sveriges fåmansföretag är detta enormt 
viktiga frågor, vi måste på alla sätt sprida 
kunskap om och förhindra dessa försämringar 
för svenska företagare och av svensk konkur-
renskraft.  
 
3.  Om du fick önska, inom vilket område 
skulle du helst vilja se en regelförändring? 
Det mest akuta nu är att förhindra ytterligare 
komplexitet och försämringar av det svenska 
skattesystemet för företagare. Men på längre 
sikt skulle jag och säkert alla företagare i hela 
Sverige vilja se förenklingar av momsreglerna 
och en mer enhetlig moms.
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