
Regelrådet har granskat Arbetsmiljöver-
kets förslag till nya föreskrifter om riktade 
hälsoundersökningar och bedömer att 
konsekvensutredningen uppfyller kraven 
i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet kritiserar dock regelgivaren för 
att ha varit otydlig när det gäller redovis-
ningen av berörda företag utifrån antal. 
Redovisningen av antalet arbetsgivare 
och ensamföretagare borde ha varit mer 
specifik.

Förslaget innebär att föreskrifterna om 
medicinska kontroller i arbetslivet upphävs 
och i stället införs föreskrifter om riktade 
hälsoundersökningar. Enligt förslaget införs 
riktade hälsoundersökningar för handinten-
sivt arbete och riktade hälsoundersökningar 
med tjänstbarhetsbedömningar för kvicksil-
verexponering. Det införs också nya gränser 
och intervaller för provtagning av blyhalten 
i blod och krav om att beställningsprocessen 
för riktade hälsoundersökningar ska doku-
menteras. Tillämpningsområdet klättring 

vid stor nivåskillnad utvidgas och definitio-
nen av nattarbete anpassas till reglerna i 
arbetstidslagen. Kravet om läkarundersök-
ningar vid arbete med esterplast tas bort 
liksom kravet om att sända in uppgifter till 
Arbetsmiljöverket. De föreslagna föreskrif-
terna förtydligar också ansvarsfördelningen 
mellan arbetsgivaren och den medicinska 
expertisen. En nyhet är också att ensamföre-
tagare föreslås att omfattas av de föreslagna 
föreskrifterna om riktade hälsoundersök-
ningar.

Arbetsmiljöverket bedömer att hälsounder-
sökningar vid handintensivt kan reducera 
antalet sjukskrivningar eftersom nästan var 
tredje sjukskrivning beror på sjukdomar i 

rörelseorganen. Undersökningar av kvick-
silverhalter i blod och urin bedöms bättre 
avspegla relevant exponering än det yrkes-
hygieniska kravet. Gränsvärdet för blyhalten 
i blod sänks för att skydda mot effekter på 
foster och barn och mot ökad risk för stroke 
och hjärtsjukdomar. Syftet med hälsounder-
sökningar vid klättring vid hög nivåskillnad är 
att undvika olycksfall, sjukdom och dödsfall. 
Anpassningen av definitionen av nattarbete 
till arbetstidslagens regler väntas minska 
merarbetet hos arbetsgivarna och Arbets-
miljöverket. Läkarundersökningar vid arbete 
med esterplast bedöms inte ha tillräckligt stor 
förebyggande potential för att motivera krav i 
en föreskrift.

Miljö- och energidepartementet har remit-
terat sin promemoria Mer fastighetsnära 
insamling av förpackningsavfall och retur-
papper – utveckling av producentansvaren. 
Regelrådet ger konsekvensutredningen 
underkänt.
Förslaget innebär att alla producenter av 
förpackningar samt tidningar och tidnings-
papper ska tillhandahålla ett rikstäckande 
insamlingssystem, eller vara ansluten till ett 
sådant system, som ska transportera bort 
returpapper och förpackningsavfall från 60 
procent av alla flerbostadshus och villor. År 
2025 ska borttransport ske från alla bostads-
fastigheter eller i dess närhet om borttrans-
portkravet är oskäligt.

Regelrådet anser att redovisningen av berör-
da företag utifrån antal, storlek och bransch 
borde ha varit mer utförlig. Exempelvis 
redovisas inte berörda avfallsentreprenörer 
och företag som är fastighetsägare utifrån 
antal och storlek. Det är också oklart vilka 
företag som omfattas av producentansvaret 
avseende förpackningar. Även när det gäller 
producenter av tidningar och tidningspap-
per är redovisningen ofullständig.

Regelrådet anser också att redovisningen 
borde ha innehållit en uppskattning av 
tidsåtgång och administrativa kostnader. 
Även redovisningen av andra kostnader och 
verksamhet borde ha varit mer specifik. 
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Bland annat anges att förslaget uppskattas 
medföra en merkostnad på 97 miljoner kronor 
men redovisningen visar inte hur beloppet har 
beräknats. Exempelvis görs ingen uppskattning 
av de kostnader som kan uppstå för fastig-
hetsägare eller producenter som omfattas av 
producentansvaret. 

Regelrådet anser också att redovisningen inte  
tillräckligt beskriver hur förslaget påverkar sär-
skilt små företags konkurrensförmåga och vilka 
delar i förslaget som kan bli särskilt betung-
ande för små företag. 
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Regelrådet har yttrat sig över Näringsdepar-
tementets promemoria krav på rapportering 
av betalningstider och funnit att den inte 
uppfyller de krav som ställs i förordningen 
om konsekvensutredning vid regelgivning.

Förslaget innebär att stora företag, med 
mer än 500 anställda, ska rapportera till 
myndigheter hur långa deras betalningstider 
är. Exakt vilka uppgifter som ska rapporteras 
överlåts åt myndigheten att bestämma. Re-
gelrådet anser att det framförallt är redovis-
ningen av hur förslaget påverkar företagens 
kostnader som är bristfälliga, då det saknas 

uppgifter för svenska företag. Utöver det 
anser Regelrådet att det inte går att utesluta 
konkurrenspåverkan eftersom förslaget går 
utöver de krav som ställs i EU-rätt. I förslaget 
har dock hänsyn tagits till små företag: det 
är de som får problem med likviditeten vid 
långa betalningstider, och de är undantagna 
från kravet att rapportera.

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. 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifts-
förslag om enklare bestämmelser för 
utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av 
fiskelicens.

 Uppfyller kraven

Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter 
om hästdjur som används till avel och om 
identitetshandlingar för hästdjur.
  Uppfyller kraven

Sjöfartsverkets förslag till ändringar av före-
skrifter om farledsavgifter.
  Uppfyller inte kraven

Energimyndighetens remiss av förslag till 
föreskrift för elbusspremien samt konse-
kvensutredning för föreskriften. 

 Uppfyller kraven 
  
Miljö- och energidepartementets förslag 
om uppgiftskrav för mycket tunna plastbär-
kassar. 
  Uppfyller inte kraven

Läkemedelsverkets förslag till ändring av 
föreskrifter (LVFS 2009:9:) om detaljhandel 
vid öppenvårdsapotek och Läkemedelsver-
kets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihan-
del med läkemedel.
  Uppfyller inte kraven

Det finns en ny handledning, berätta?
- Handledningen för konsekvensutredning vid 
regelgivning togs fram efter ett regeringsupp-
drag 2017. Arbetet skedde i samverkan med 
Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket 
och i samråd med bland annat Ekonomistyr-
ningsverket och Regelrådet. Handledningen 
finns på Tillväxtverkets webbplats och du 
hittar den via länken nedan. Det är enheten 
Bättre regler på avdelningen Förenkling som 
har ansvaret för handledningen. 

På vilket sätt har Regelrådet medverkat i 
arbetet med handledningen?
- Utöver att Regelrådet var utpekade i reger-
ingsuppdraget som samrådspartner har vi på 
Tillväxtverket löpande stämt av relevanta 
delar av innehållet med Regelrådet både 
under och efter regeringsuppdraget. Detta 
för att säkerställa att handledningen går i 
linje med Regelrådets bedömningar 

Vad innehåller handledningen?
- Handledningen är en uppdaterad version av 
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Pengar som gräs?
Regelrådet har granskat betänkandet från ut-
redningen om gräsrotsfinansiering och anser 
att utredningen huvudsakligen redovisar kon-
sekvenserna på ett bra sätt. Förslaget innebär 
att man ska införa en ny lag som ska gälla för 
den som förmedlar finansiering genom att 
sammanföra finansiärer, som kan vara privat-
personer, med företag som söker kapital, s.k. 
gräsrotsfinansiering. Bland annat ska den som 
vill driva en plattform för gräsrotsfinansiering 
söka tillstånd för det.

REGELRÄTT

Katarina Porko, projektledare Tillväxtverket.

Tillväxtverkets Vägledning för konsekvensut-
redning vid regelgivning. Den följer Förord-
ningen (2007:1244) om konsekvensutredning 
vid regelgivning och innehåller information 
om ekonomiska konsekvenser uppdelat på 
hushåll, företag och offentlig sektor samt 
miljömässiga och sociala konsekvenser. 

Ett tips är att titta på avsnittet Innehåll i 
handledningen för att få en överblick över 
alla de avsnitt som finns eftersom det bland 
annat också finns information om varför 
man ska konsekvensutreda, tips till den som 
skriver utredningsuppdrag eller beställer 
konsekvensutredningar och information om 
vad man kan tänka på när man ska följa upp 
regler. 
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Rapportering av be-
talningstider
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Dags för sommarsemester, 
Trevlig sommar önskar Regelrådet!
Kansliet är bemannat hela sommaren så det 
går bra att kontakta oss via mail under hela 
semesterperioden.
22 aug
Regelrådet sammanträder efter sommaren.

Läs mer på www.regelradet.se

Handledning för konsekvensutredning
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