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Regelrådet gillar Landsbygdsdeparte-
mentets förslag om förenklat uppgifts-
lämnande för skogsägare. Däremot når 
inte departementet ända fram när det 
gäller konsekvensutredningen.

För att underlätta för skogsägare i deras 
kontakter med myndigheter föreslår 
Landsbygdsdepartementet en gemensam 
inlämningsfunktion i frågor som rör anmäl-
ningar och ansökningar på skogsområdet. 
År 2010 fanns det 329 000 skogsägare i 
Sverige. Tanken är att förslaget ska leda 
till ett enklare och effektivare inledningsför-
farande för anmälningar och ansökningar 
samt att de uppgifter som lämnas in ska 
kunna användas av andra myndigheter.

Varje år görs mellan 50 000 - 70 000 
anmälningar om avverkning och andra 
ärenden. Omkring 5 -10 procent av 
dessa ärenden påverkar även ärenden 
vid andra myndigheter. Förslaget innebär 
att skogsägarna i framtiden ska kunna 
lämna uppgifterna i elektronisk form till 
Skogsstyrelsen vid ett och samma tillfälle. 
Landsbygdsdepartementet tror att försla-

Mindre snårigt för 
skogsnäringen

get kommer medföra lägre administrativa 
kostnader för landets skogsägare, en 
uppfattning som Regelrådet instämmer i.

Något som Regelrådet däremot inte är 
nöjd med är hur Landsbygdsdeparte-
mentet har belyst effekterna av förslaget i 
konsekvensutredningen. En konsekvens-
utredning bör innehålla uppgifter om vilka 
ekonomiska effekter som ett förslag leder 
till både när det gäller fördyrande omstän-

digheter så väl som besparande. När det 
gäller Landsbygdsdepartementets förslag 
kan man anta att det kommer att minska 
krånglet för företagen och på så sätt även 
kostnaderna, vilket naturligtvis är bra. Även 
positiva effekter ska beskrivas i en konse-
kvensutredning för att beslutsunderlaget 
för regelgivarna ska vara komplett.

 Läs yttrandet på www.regelradet.se

Ett förenklat uppgiftslämnande för 
skogsägare skulle vara ett steg i rätt 
riktning, menar Sofia Lindblad, Nä-
ringspolitisk expert på Lantbrukarnas 
Riksförbund, LRF.
 
-LRF Skogsägarna ser positivt på rege-
ringens ambition att minska den adminis-
trativa bördan för skogsägare. Rege-
ringsuppdrag till myndigheterna att lämna 
förslag på hur man kan underlätta för 
skogsägarna i sina kontakter med samhäl-
let i skogs- och miljöfrågor, är något som 
det finns stora behov av. En gemensam 

inlämningsfunktion skulle påverka skogs-
ägare positivt. Enligt vår mening är dock 
förslagen som lämnas inte tillräckliga för 
att leda till en reell märkbar förändring för 
skogsägaren. För att uppnå en sådan för-
ändring anser vi att det är nödvändigt att 
utvidga uppdraget till att omfatta en kart-
läggning över vilka uppgifter varje berörd 
myndighet har och föreslå en omfördelning 
av tillsynsansvar och arbetsuppgifter. Först 
då kan den yttersta målsättningen med 
”En dörr in” bli verklighet – en kontaktväg 
med samhället för skogsägaren, fortsätter 
Sofia Lindblad. 

Ett steg framåt för skogsägare
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Regelrätt 
Regelrätt är ett nyhetsbrev som ges ut av 
Regelrådet i början av varje månad. 
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Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag 
att undersöka vad företag upplever som 
krångligt vid tillämpningen av regler. 
 
Att förenkla i vardagen för entreprenörer 
och företag i Sverige fortsätter att vara 
centralt i regeringens arbete med att skapa 
förutsättningar för fler och växande företag.
den 20 september gav därför Näringsde-
partementet Tillväxtverket i uppdrag att 
identifiera när och hur företagare inom fyra 
olika branscher: hotell och restaurang, 

transport, handel samt tillverkningsindustri, 
upplever bördor när de ska tillämpa lagar, 
förordningar och myndigheters föreskrifter. 
Uppdraget kommer att bedrivas i tre faser 
för respektive bransch och innefattar bl.a. 
dialoger och intervjuer med företagen. 

25 oktober Regelrådet bjuder in regel-
givare till erfarenhetsutbyte gällande 
remisser och konsekvensutredningar 
på Regelrådets kansli kl. 13:00-15:00. 
Är du intresserad är du välkommen att 
anmäla dig senast den 10 oktober till 
regelradet@regelradet.se 

Om regelrådet
Regelrådet bedömer om förslag till regler 
utformas så att de uppnår sitt syfte på ett 
enkelt sätt och till lägsta administrativa 
kostnad för företag. Regelrådet tittar också 
på om konsekvenserna för företag är till-
räckligt utredda. Regelrådet är rådgivande 
till myndigheter och departement.

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

Näringsdepartementets förslag om 
förhandsprövning av naturgasföretagens 
intäkter. 

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

betänkandet ”dammsäkerhet - tydliga 
regler och effektiv tillsyn”.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter 
om barlastvattenhantering.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

Miljödepartementets remiss om genom-
förande av EU-lagstiftning om utvinnings-
avfall. 

 Avstyrker
 Konsekvensutredning saknas

Jordbruksverkets förslag till förebyg-
gande åtgärder för att förhindra spridning 
av zoonoser m.m.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

 Läs mer på www.regelradet.se 

Vad tycker företagen 
är krångligast?

Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister

Hur arbetar Landsbygdsdepartemen-
tet med regelförenkling?
– På Landsbygdsdepartementet har vi 
redan nått målet om 25 procents regel-
minskning och har därför ett eget mål om 
50 procents minskning av kostnaderna för 
administrativt krångel. På Jordbruksverket 
och Skogsstyrelsen pågår stora föränd-
ringsprojekt för att öka servicen och öka 
användningen av e-handläggningen.

Finns det något av dina ansvarsområ-
en där det går att minska regelkrång-
let ytterligare? 
– Just nu pågår förhandlingar om ny 
jordbrukspolitik som ska införas i Sverige 
år 2014. Vi jobbar aktivt med regelförenk-
lingsfrågorna i förhandlingen. Att vi lyckas 
bra med detta är avgörande för regel-
bördan för de gröna näringarna och för 
utvecklingen på landsbygden.

Dålig utredning om vikarier
Regelrådet ogillar Arbetsmarknadsdepar-
tementets förslag om förstärkt skydd för 
arbetstagare med vissa typer av visstids-
anställning. Skälet till det är att konse-
kvensutredningen inte ger en god bild av 
förslagets effekter.

 
 Läs yttrandet på www.regelradet.se

Har du några bra tips till regelgivarna?
– håll i och håll ut. det gäller att jobba 
långsiktigt och målmedvetet och att jaga 
förenklingen i det dagliga arbetet. Utgå 
också från medborgarens och företaga-
rens perspektiv, det är ju de som kommer  
i kontakt med reglerna varje dag.
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