
 Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr  
 2016-04-14 RR 2016-000086 S2016/01695/FST 

   

Postadress             Webbplats        E-post                                                   1/9 
Box 4044, 102 61 Stockholm             www.regelradet.se                 regelradet@regelradet.se 
  

  
 Socialdepartementet 
 103 33 Stockholm 
  
                  
 
 
 
 

Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende 
förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och 
administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för 
produkter och tjänster (KOM) 2015 615 final 
 

Inledning 

 
Regelrådet har i uppdrag att på begäran bistå regelgivare med att granska konsekvensutredningar till 
sådana förslag från EU-kommissionen (kommissionen) som bedöms ha stor påverkan på företag i 
Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.  
 
Förslagets syfte är att bidra till att förbättra den inre marknadens funktion och undanröja och förebygga 
hinder för fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster. Det anges att efterfrågan på dessa 
tillgängliga produkter och tjänster är stor och kommer att öka avsevärt till följd av att EU:s äldre 
befolkning kommer att öka. Det anges att år 2020 förväntas cirka 120 miljoner människor i EU ha 
funktionsnedsättningar. Det anges att om dessa konsumenter kan tillgodose sina behov så skapas 
möjligheter för inkludering, deltagande och självständighet. Det anges vidare att medlemsstaternas 
tillgänglighetslagstiftningar vad gäller varor, tjänster och offentlig upphandling skiljer sig åt vilket i sin tur 
leder till en fragmentering av den inre marknaden. Det anges att denna fragmentering kommer att öka 
på grund av att EU och de flesta av dess medlemsstater har anslutit sig till Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD, nedan kallad 
konventionen). I konventionen fastslås endast att de anslutna skulle tillgänglighetsanpassa varor, 
tjänster och annat, men inte hur detta skulle gå till. För att undvika att EU:s medlemsstater får skilda 
regelverk vad gäller kraven på en tillgänglighetsanpassning har EU-kommissionen nu utarbetat ett 
direktiv om tillgänglighetsanpassning. I samband med detta har en konsekvensutredning upprättats 
vilken Regelrådet nu yttrar sig över.  
 

Innehållet i förslaget 
 
Det föreslås ett nytt direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. 
Direktivet åtföljs också av bilagor i vilka de tekniska kraven återfinns.  
 

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom 
Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. 
Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. 
Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig 
över kvaliteten på konsekvensutredningar till 
författningsförslag som kan få effekter av 
betydelse för företag. 
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Förslagets omfattning 
 
Förslaget omfattar vissa varor och tjänster samt olika former av offentlig upphandling. I det förslagna 
direktivet anges det vilka varor och tjänster som ska omfattas av tillgänglighetskraven. Dessa är:  

- bankomater, biljettförsäljningsautomater, incheckningsautomater, 
- terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för telefonitjänster för konsumentbruk,  
- terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för audiovisuella medietjänster för 

konsumentbruk, 
- telefonitjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för 

konsumentbruk, 
- audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet för 

konsumentbruk, 
- kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten samt 
- banktjänster, E-böcker och E-handel. 

 
Därtill föreslås att vissa delar av tillgänglighetskraven omfattar följande områden: 

- offentlig upphandling och koncessioner som omfattas av direktiv 2014/23/EU, direktiv 
2014/24/EU och direktiv 2014/25/EU1, 

- utarbetande och genomförande av program i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1303/2013 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1304/20132, 

- anbudsförfaranden för kollektivtrafik på järnväg och väg enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/20073 samt 

- transportinfrastruktur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1315/20134 

 
Generella skyldigheter och krav 
 
Det föreslås att medlemsstaterna inte får, av skäl som har att göra med tillgänglighet, förhindra att varor 
och tjänster som överensstämmer med direktivet tillhandahålls på marknaden. Det föreslås vidare att 
regleringen ska identifiera tre ekonomiska aktörer och ange deras skyldigheter. De identifierade 
aktörerna är tillverkare, importörer och distributörer. Det anges att tillverkarna är skyldiga att tillse att de 
varor och tjänster som släpps ut på marknaden har konstruerats och tillverkats i enlighet med 
tillgänglighetskraven i artikel 3. Det anges vidare att de ska utarbeta teknisk dokumentation i enlighet 
med bilagorna och tillse att en bedömning av överensstämmelse sker samt utarbeta EU-försäkran om 

                                                      
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG respektive Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av 
direktiv 2004/17/EG. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 respektive 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och 
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg 
och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU 
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överensstämmelse och anbringa CE-märkning. Tillverkaren ska också tillse att det finns rutiner för 
säkerställande att kraven kommer att uppfyllas även vid serietillverkning, föra register över klagomål, 
varor och tjänster som inte uppfyller kraven och återkallade varor och tjänster samt informera 
distributörerna om när kontroller genomförs. Det föreslås vidare att tillverkare som anser sig ha skäl att 
tro att en vara eller tjänst som de har släppt in på marknaden inte är förenlig med det föreslagna 
direktivet omedelbart ska vidta korrigerande åtgärder. I det fallet att varan eller tjänsten dessutom 
bedöms utgöra en risk föreslås det att tillverkaren ska vara skyldig att informera nationella myndigheter. 
Slutligen föreslås det att tillverkarna på begäran av nationell myndighet ska lämna all information och 
dokumentation som behövs för att visa att varan eller tjänsten är förenlig med kraven.  
 
Vad gäller importörerna föreslås det att dessa ska försäkra sig om att tillverkarna har fullgjort de 
skyldigheter som åläggs dem.  
 
Både tillverkarna och importörerna föreslås behöva ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat 
varumärke samt kontaktadress på eller i anslutning till varan eller tjänsten. Dessa aktörer ska vidare 
också tillse att varan eller tjänsten åtföljs av bruksanvisningar och föreskrifter på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenter.  
 
Vad gäller distributörerna föreslås det att dessa ska iaktta vederbörlig omsorg för att se till att de varor 
eller tjänster de tillhandahåller uppfyller direktivets krav. De föreslås vidare att de ska kontrollera att 
varan eller tjänsten är korrekt märkt och åtföljs av erforderliga dokument, bruksanvisningar och 
information på ett språk som lätt kan förstås.  
 
Det anges vidare att importörerna och distributörerna under tiden de har ansvar för varan ska tillse att 
lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar varans överensstämmelse med kraven i direktivet. 
 
Samtliga ekonomiska aktörer föreslås därtill vidta åtgärder som tillser att varor eller tjänster inte 
tillhandahålls på marknaden om de anser eller har skäl att tro att varan eller tjänsten inte uppfyller 
tillgänglighetskraven. I det fallet varan eller tjänsten dessutom bedöms utgöra en risk förslås det att de 
ekonomiska aktörerna ska vara skyldiga att informera nationella myndigheter. Aktörerna föreslås 
dessutom efter begäran av behörig nationell myndighet lämna den information och dokumentation som 
behövs för att visa att varan eller tjänsten överensstämmer med kraven samt samarbeta med 
myndigheten om de åtgärder som behöver vidtas för att undanröja riskerna med de varor och tjänster 
som tillhandahållits. Därtill anges det att i vissa fall så ska importörer och distributörer ha samma 
skyldigheter som tillverkare. Detta gäller fall då de släppt ut en vara eller tjänst i eget namn eller under 
eget varumärke eller om de ändrar en vara eller tjänst som redan finns på marknaden på ett sätt som 
kan äventyra direktivöverensstämmelse. Aktörerna ska också på begäran lämna information till 
marknadskontrollmyndigheterna om vilka övriga aktörer som har levererat en vara eller tjänst till dem 
eller som de har levererat till. Denna information ska kunna lämnas upp till tio år efter att de har fått eller 
levererat varan eller tjänsten.  
 
Vad gäller tjänsteleverantörerna föreslås det att dessa ska utforma och tillhandahålla tjänster i enlighet 
med direktivets tillgänglighetskrav. Det föreslås också att de ska ta fram all nödvändig information för att 
förklara hur tjänsterna lever upp till tillgänglighetskraven. Informationen ska göras tillgänglig för 
allmänheten i skriftlig och muntlig form och på ett sätt som är lämpligt för personer med 
funktionsbegränsning eller funktionsnedsättning. Det föreslås också att informationen ska sparas så 
länge tjänsten tillhandahålls. Tjänsteleverantörerna ska vidare tillse att det finns förfaranden som 
garanterar att tillhandahållandet av tjänsten hela tiden överensstämmer med tillgänglighetskraven. Om 
kraven ändras, eller uppfyllelse inte sker, föreslås det att nödvändiga åtgärder ska avkrävas. Slutligen 
föreslås tjänsteleverantören på begäran lämna all information och dokumentation som behövs för att 
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visa att tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven till behörig myndighet, samt samarbeta med myndigheter 
om de åtgärder som kan behöva vidtas för att tjänsten ska uppfylla kraven.  
 
Kravens bortre gräns 
Det föreslås att tillgänglighetskraven ska efterlevas så länge de inte leder till en förändring av varan eller 
tjänstens grundläggande karaktär. Tillgänglighetskraven föreslås inte heller gälla om det skulle innebära 
en oproportionerligt stor börda för de berörda ekonomiska aktörerna. Vad gäller bedömningen av 
proportionaliteten anges det att aktörerna ska beakta sin storlek, sina resurser och sin karaktär samt 
effekten för de ekonomiska aktörerna i förhållande till den uppskattade fördelen för personer med 
funktionsnedsättning. I bedömningen ska hänsyn tas till hur ofta och under hur lång tid varan eller 
tjänsten i fråga används.  
 
Generella krav och standards 
Det föreslås regler om  harmoniserade standarder samt gemensamma tekniska specifikationer för 
varors och tjänsters överensstämmelse med tillgänglighetskraven. Det anges att en presumtion om 
överensstämmelse ska föreligga vad gäller varor och tjänster som helt eller delvis överensstämmer med 
de harmoniserade standarder som offentliggjorts i Europeiska Unionens officiella tidning. Detsamma 
gäller varor och tjänster som överensstämmer med gemensamma tekniska specifikationer som 
kommissionen antagit via genomförandeakter. Det föreslås också regler för hur EU-försäkran om 
överensstämmelse ska vara utformad. Det föreslås också regler om marknadskontroll, 
överensstämmelse och unionsförfarande i fråga om skyddsåtgärder. Det föreslås bland annat hur 
marknadskontrollmyndigheterna ska utföra sin granskning och vilka åtgärder medlemsstaterna ska 
genomföra för att leva upp till direktivet. Det föreslås också regler om tillämpning av 
tillgänglighetskraven på övriga unionsakter samt regler om genomförandeakter och slutbestämmelser.  
 
 
De tekniska kraven  
De krav som föreslås vad gäller om man ska anse att en produkt och dess användargränssnitt är 
tillgängligt anges i bilagorna. Dessa krav anger att produkten ska kunna uppfattas med mer än ett sinne 
vid kommunikation och orientering, ger alternativ till tal för kommunikation och orientering, 
tillhandahåller flexibel förstoring och kontrast samt en alternativ färg vid förmedling av information. Det 
föreslås också krav på flexibla sätt för att skilja på och kontrollera förgrunden och bakgrunden, samt 
minska bakgrundsljud och förbättra skärpan. Därtill föreslås det att användarna ska kunna ställa in 
volym samt använda alternativ till finmotirisk styrning och att produkten ska tillhandahålla driftlägen med 
begränsad räckvidd och styrka samt förhindra anfall på grund av ljuskänslighet.  
 
Det föreslås att information om användningen av produkten ska tillhandahållas på själva produkten. 
Informationen ska kunna uppfattas med mer än ett sinne, vara begriplig, tydlig och ha en lämplig 
teckenstorlek. Det ska vidare finnas information på produktens förpackning om hur den ska öppnas, 
tillslutas, användas och bortskaffas. Informationen ska finnas tillgänglig i textformat som kan användas 
för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med 
mer än ett sinne samt anvisning för hur man får ta del av information som inte består av text. 
Produktens användargränssnitt och funktionalitet ska tillgodose de ovan beskrivna kraven på 
tillgänglighet.  
 
Vad gäller telefonitjänster, larmtjänster och audiovisuella medietjänster föreslås det liknande krav på 
tillhörande produkter med tillägg att vad gäller tjänsterna ska webbplatser göras tillgängliga på ett 
enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem. Detta 
innebär bland annat att innehållet och interaktionen med det ska kunna anpassas. Vidare ska 
lättillgänglig information tillhandahållas och funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska 
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inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos 
personer med funktionsbegränsning. Detsamma gäller kollektivtrafiktjänster, webbplatser för dessa 
samt tjänster för mobila enheter och biljettförsäljning, realtidsinformation, självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster med tillägg 
att information om hur tjänsten fungerar och dess egenskaper vad gäller tillgänglighet särskilt ska 
anges. Kraven föreslås även gälla för banktjänster, webbplatser för banktjänster, banktjänster för mobila 
enheter samt självbetjäningsterminaler.  Även E-böcker och tjänster för E-handel ska omfattas av 
liknande krav.  

Alternativa lösningar 
Inledningsvis presenteras det i konsekvensutredningen vissa alternativa lösningar som utredningen inte 
har gått vidare med. Det första förkastade förslaget avser ett horisontellt regelverk på EU-nivå vilket 
skulle fastslå tillgänglighetskrav för alla relevanta varor och tjänster. Det andra att det tidigare 
utarbetade förslaget om krav på statliga hemsidor ska utökas till att gälla även privata hemsidor. Dessa 
förslag anges båda vara oproportionerligt krävande för företagen. Förslag om självreglering av industrin 
samt en frivillig europeisk standard anses å andra sidan inte tillräckligt väl tillförsäkra de 
funktionsnedsatta deras rättigheter. Slutligen har ett förslag om att besluta om en förordning förkastats 
på grund av att det anses vara för långtgående.  
 
I konsekvensutredningen anges det att om ingen reglering kommer till stånd så kommer kostnader att 
uppkomma dels till följd av att varor och tjänster ändå måste nå upp till tillgänglighetskrav för de 
medlemsstater som anslutit sig till FN-konventionen, dels till följd av att företagen måste reda ut 
skillnaderna vad gäller olika länders tillgänglighetskrav om de vill sälja produkter över gränserna. 
Kostnadsberäkningarna baseras på hur mycket dyrare varorna och tjänsterna blir jämfört med om inga 
tillgänglighetskrav hade funnits, antalet medlemsstater som antas ha lagstiftat om tillgänglighet vad 
gäller den aktuella varan eller tjänsten, omfattningen av skillnaderna mellan medlemsstaternas 
tillgänglighetslagstiftning på området, kostnaderna för att förstå skillnaderna, marknadens storlek samt 
omfattningen av handel inom EU med de relevanta varorna eller tjänsterna. Det anges att kostnaderna 
utgår från hur situationen kommer att vara år 2020 och att ju längre fram i tiden man baserar 
beräkningarna på desto dyrare kommer det att bli eftersom medlemsstaterna kommer att utveckla sin 
lagstiftning på olika sätt för att uppnå FN-konventionens mål. I konsekvensutredningen presenteras 
kostnaderna för samtliga varor och tjänster som påverkas av direktivet. Sammantaget anges 
kostnaderna uppgå till mellan 20 och 30 miljarder euro per år om ingen reglering kommer till stånd.  
 
Den första alternativa lösningen (nedan samt i konsekvensutredningen benämnd PO 2 (policy option 2)) 
som presenteras är att EU meddelar rekommendationer som definierar tillgänglighetskraven för vissa 
utvalda varor och tjänster. Det anges att besparingar kommer att uppstå jämfört med om ingen EU-
reglering över huvud taget kommer till stånd. Det anges att vissa skillnader mellan medlemsländernas 
lagstiftningar dock skulle bestå eftersom rekommendationerna inte är bindande. De minskade 
skillnaderna anges ge upphov till besparingar om cirka 4 miljarder euro per år. Förslagsställaren anger 
att denna lösning inte tillräckligt väl garanterar funktionsnedsatta deras möjligheter att ta del av 
samhället, samt enbart eliminerar delar av de hinder företagen möter i form av olika standarder.  
 
Den andra alternativa lösningen (PO 3) som presenteras innebär att de tekniska kraven för 
tillgänglighetsanpassning anges i ett EU-direktiv, vilket kommer att gälla gentemot företag och 
medborgare efter det att medlemsstaten införlivat regleringen. Det anges att detta förslag alltjämt skulle 
innebära kostnader för medlemsstaterna vad gäller anpassning av varor och tjänster för att uppnå 
tillgänglighetsmålen, men kostnader till följd av att olika medlemsstaters regleringar skiljer sig åt skulle 
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elimineras helt. Besparingarna jämfört med om ingen reglering kommer till stånd anges uppgå till 10 
miljarder euro.  
 
Den tredje alternativa lösningen (PO 4) anges vara en reglering som är omedelbart tillämpbar i 
medlemsstaterna. Det anges att effekterna är relativt likartade PO 3:s, men att vissa extra kostnader 
kan uppkomma till följd av att medlemsstaterna måste reglera tillgängligheten för varor och tjänster som 
annars kanske inte hade behövt regleras omedelbart. Det anges att kostnadsbesparingarna till följd av 
detta förslag beräknas uppgå till 9 miljarder euro. 
 
Det anges också att administrativa kostnader kommer att uppkomma, men att dessa bedöms vara 
relativt likvärdiga förslagen emellan.  
 
Den lösning som bedöms vara den mest lämpliga bedöms av förslagsställaren vara PO 3.  
 

EU-kommissionens konsekvensanalys 

Gemenskapsåtgärder 

I konsekvensutredningen anges det att kommissionen kommer att inrätta en postbox ämnad att ta emot 
och sända ut information om lagförslaget. Kommissionen kommer också att löpande uppdatera 
generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderings hemsida med relevant information. 
Det anges också att kommissionen kommer att överväga att anordna möten för medlemsstaterna för 
underlättande och övervakning av medlemsstaternas implementeringsåtgärder. Kommissionen anges 
också genomföra möten och handha vägledning gentemot företagen.  

Berörda företag 

I konsekvensutredningen anges det att inom gemenskapen så kommer följande företagsgrupper 
påverkas: 
 

- de 39 företag som tillhandahåller datorer och operativsystem, 
- de 4 företag som tillhandahåller digital television, 
- de 7 200 radiostationer och de tolv stora europeiska kommersiella televisionsgrupperna 

tillhandahåller audiovisuella medietjänster, 
- de 81 medlemsföretag som tillhandahåller telefontjänster, 
- de 40 företag som tillhandahåller mobil terminal utrustning, av dessa företag är sex globala och 

de övriga regionala, 
- de 70 företag som tillhandahåller e-böcker, 
- de 533 310 företag som tillhandahåller e-handelstjänster, 
- de 6 825 företag som tillhandahåller banktjänster,  
- de 872 företag som tillhandahåller flygtransporttjänster, 
- de 536 företag som tillhandahåller järnvägstransporttjänster, 
- de 65 000 företag som tillhandahåller busstransporttjänster, 
- de 2 498 företag som tillhandahåller sjötransporter samt 
- de 260 000 företag som tillhandahåller gästfrihetstjänster 
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Kostnad/nyttoanalys  

Tillkommande administrativa kostnader 

I konsekvensutredningen anges det att administrativa kostnader kommer att uppkomma till följd av att 
företagen måste informera både konsumenter och myndigheter om tillgängligheten vad gäller relevanta 
varor och tjänster. Det anges att kostnaderna för detta beräknas uppgå till åtta timmar per vara eller 
tjänst. Den genomsnittliga kostnaden för en arbetstimme anges uppgå till 18 euro vilket ger en 
administrativ kostnad om 144 euro per företag och vara/tjänst. Det anges dock att kostnaderna kan bli 
tiofalt högre för vissa datorer, operativsystem, telefonitjänster och mobil terminalutrustning. Det anges 
att kostnaderna kommer att variera mellan förslagen beroende på om samtliga företag måste informera 
myndigheterna om relevanta varor och tjänster eller om information endast behöver lämnas för de varor 
eller tjänster som säljs över medlemsstaternas gränser.  
 
De sammanlagda administrativa kostnaderna är som framgår ovan till största delen beroende av det 
antal företag som berörs. För de mindre företagsgrupperna är de att anse som begränsade. För de 
största företagsgrupperna uppgår den samlade kostnaden till mellan 30 och 40 miljoner euro beroende 
på om PO 3 eller PO 4 väljs. Kostnaden anges vara en engångskostnad.  
 

Besparingar utifrån nollförslaget 

Utgångspunkten i kostnadsberäkningarna är att ingen reglering kommer till stånd. Kostnaderna kommer 
i detta fall, för hela EU, att uppgå till cirka 20 miljarder euro per år i enlighet med vad som ovan angetts. 
De kostnadsberäkningar som har gjorts utgår från kostnaden för att försäkra att en produkt som säljs till 
ett annat medlemsland är tillgänglighetsanpassat. Denna kostnad multipliceras med den beräknade 
omsättningen av varan vad gäller handel mellan medlemsländer, antalet länder som beräknas ha 
lagstiftning på området år 2020, respektive medlemslands del av EU:s BNP och en korrektionsfaktor 
ämnad att ta hänsyn till graden av skillnad mellan de nationella tillgänglighetskraven. De största 
samlade kostnaderna anges uppstå för e-handelsföretagen. Dessa anges bära en fjärdedel av 
kostnaderna själva. Kostnaderna fördelas dock på över 500 000 företag varför kostnaden för det 
enskilda företaget beräknas uppgå till cirka 8 500 euro. Den största kostnaden per företag drabbar 
företagare inom audiovisuella medier och uppgår till 360 000 euro. De kostnader som uppstår för de 
enskilda företagen varierar i övrigt mellan cirka 2 000 euro och 11 000 euro. Utöver dessa kostnader 
anges det att kostnaderna vad gäller den offentliga upphandlingen kommer att uppgå till cirka 10 
miljarder euro.  
 
Vad gäller de förslag som bedöms mest effektivt, PO 3, anges det att de samlade besparingarna jämfört 
med nollförslaget kommer att uppgå till cirka 10 miljarder kronor. Av besparingarna är cirka 4 miljarder 
hänförliga till den offentliga upphandlingen.        
 

Särskilda hänsyn till små företag  

I konsekvensutredningen anges det att mindre företag antagligen påverkas i större utsträckning än 
större företag av om medlemsstaternas tillgänglighetslagstiftning inte överensstämmer. Därför anges 
det också vara denna företagsgrupps som främst tjänar på en gemensam reglering. Det anges att ett 
SME-test5 har påvisat att kostnaderna för mikroföretagen inte är betydelsefull. Det anges att ett 
undantagande av dessa företag skulle medföra negativa effekter för dem samt bidra till att problemen 
fortlevde. Ett undantagande av vissa företag anges vidare vara svårt att genomföra eftersom 

                                                      
5 Small and Medium Enterprises, including micro-enterprises: Consultations and analysis of impacts 
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regleringen riktar in sig mot produkter och inte företag. Det anges dock att särskild hänsyn kan tas till 
små företag i samband med implementeringen av regleringen.  
 

Regelrådets bedömning av EU-kommissionens 
konsekvensanalys 
 
I denna del redovisar Regelrådet vilka bedömningar som har gjorts vid en genomgång av  
kommissionens konsekvensanalys i ljuset av förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. Regelrådet anger i detta avsnitt vissa viktiga frågor som inte besvaras av EU-
kommissionens konsekvensanalys men bör besvaras av en kommande svensk konsekvensutredning.  
 
Berörda aktörer 
Enligt Regelrådets mening framgår det vilka företag som berörs av förslaget från ett EU-perspektiv. I 
vissa delar av underlaget finns det också information om hur många företag som berörs i vissa länder. 
Det saknas dock en heltäckande redovisning av hur många företag som berörs i specifika 
medlemsstater. Det är därför viktigt att det i det framtida arbetet görs en utredning om vilka företag i 
Sverige som kan komma att beröras av förslaget. Eftersom det i konsekvensutredningen finns en 
detaljerad redovisning av hur många företag som berörs inom hela EU borde också en motsvarande 
redovisning vara möjlig att ta fram för företag verksamma i Sverige.  
 
Kommissionens kostnads/nyttoanalys 
Även i denna del bedömer Regelrådet att redovisningen av förslagets kostnader utifrån ett 
gemenskapsperspektiv är väl utredda. Avsaknaden av en redovisning av förhållandena i Sverige medför 
dock ett krav på ytterligare utredning. För att kunna få förståelse för situationen för svenska företag 
krävs det en redogörelse över hur den svenska lagstiftningen förhåller sig till den reglering som föreslås 
i direktivet, framförallt vad gäller de tekniska kraven. Möjligheterna att utläsa förslagets effekter för 
svenska företag begränsas ytterligare av den ovan angivna bristen vad gäller redovisningen av berörda 
aktörer.  
 
Enligt Regelrådet är det viktigt att identifiera vilka skillnader som finns i både krav och praxis avseende 
den nuvarande regleringen i Sverige i förhållande till det föreslagna direktivet. En förståelse av dessa 
skillnader är nödvändig för att kunna skapa sig en uppfattning av hur företag i Sverige påverkas av 
förslaget, främst utifrån kostnadsförändringen men också i förhållande till konkurrens, påverkan för små 
företag eller andra verksamhetseffekter.  
 
Effekter vad gäller förändringarna av upphandlingsreglerna 
Det är också viktigt att konsekvenserna till följd av ändringarna i upphandlingsreglerna utreds. Det 
framgår av underlaget att man i Sverige idag får ta hänsyn till tillgänglighetsöverväganden vid 
upphandling. Det behövs ytterligare utredning för i vilka fall detta görs, i vilken utsträckning det sker och 
vilka företag som kan påverkas av det. Regelrådet har också i denna del noterat att det i en remiss till 
Lagrådet (Ds 2014:25) föreslås att när det som ska anskaffas ska användas av fysiska personer så ska 
de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. I det nämnda förslaget anges det vidare att om 
Europeisk unionen genom rättsakt angett obligatoriska krav för tillgänglighet så ska de tekniska 
specifikationerna vad gäller tillgänglighet bestämmas med hänvisning till denna rättsakt. Därtill bör det 
utredas hur kostnaderna vad gäller den offentliga upphandlingen fördelas mellan myndigheter och 
företag samt i vilken utsträckning olika branscher kan påverkas.  
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Konkurrenseffekter 
Beroende på vilka resultat som framkommer i samband med den komparativa jämförelsen mellan de 
svenska tekniska kraven avseende tillgänglighet och de föreslagna EU-gemensamma kraven kan 
ytterligare analyser bli intressanta. Om det visar sig att Sverige ligger nära EU-kraven och att svenska 
företag därigenom inte behöver bekosta långtgående anpassningar kan en konkurrensfördel uppnås. 
Om den svenska regleringen å andra sidan ligger långt ifrån den föreslagna EU-standarden så kan 
informationsinsatser och andra förberedande åtgärder vara behövliga.  

Sammanfattning 
 
Enligt Regelrådets mening ska en svensk konsekvensutredning innehålla en redogörelse över vilka 
företag som berörs i Sverige. Denna redogörelse bör innehålla dels en detaljerad lista över antal och 
storlek på de företag inom skilda branscher som är verksamma inom handel med de varor och tjänster 
som påverkas av direktivet, dels en mer övergripande beskrivning av vilka företag som kan påverkas av 
förändringarna av reglerna om upphandling. Därtill måste en analys av den svenska lagstiftningens 
innehåll i förhållande till den gemenskapsrättsliga göras. Beroende på utfallet av dessa analyser kan det 
också bli aktuellt att utreda påverkan på konkurrensförhållandena för svenska företag.  
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 14 april 2016. 
 
I beslutet deltog Pernilla Lundqvist ordförande, Claes Norberg, Lennart Renbjer, Lars Silver och Marie-
Louise Strömgren. 
 
Ärendet föredrogs av Nils Edvall. 
  
 

   
Pernilla Lundqvist   Nils Edvall 
Ordförande    Föredragande 
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