
I årsrapporten finns samlad statistik över 
regelgivares resultat för 2018, information 
om uppföljningen av granskningen av konse-
kvensutredningar upprättade på EU-nivå och 
vilka reflektioner Regelrådet gör inför 2019. 
 
Andelen godtagbara konsekvensutredningar 
uppgår till 56 procent, vilket är i stort sett 
samma resultat som 2017. Resultatet mel-
lan de remitterande regelgivarna varierar 
mycket. Den största förbättringen finns i 
år hos kommittéer, där andelen godtag-
bara konsekvensutredningar uppgår till 65 
procent, jämfört med 39 procent år 2017. 
Regeringskansliets internt upprättade 
konsekvensutredningar har också förbättrats 
i kvalitet med en andel godtagbara konse-
kvensutredningar på 34 procent, jämfört 
med 31 procent år 2017.  

För myndighetsrapporter uppgår andelen 
godtagbara konsekvensutredningar till 82 
procent, vilket är samma resultat som 2017. 
Ärenden som remitteras direkt från förvalt-
ningsmyndigheter har försämrats i kvalitet 
och andelen godtagbara konsekvensutred-
ningar uppgår till 59 procent, jämfört med 79 
procent år 2017. Försämringen kan enligt Re-
gelrådet bero på olika faktorer men framför 

att det är viktigt att Tillväxtverket utvecklar 
och marknadsför sina insatser inom stöd 
och utbildning i konsekvensutredningsar-
betet gentemot förvaltningsmyndigheter. 
Regelrådet har genom åren också betonat 
vikten av att konsekvensutredningsarbetet 
prioriteras och att det hos samtliga depar-
tement och myndigheter finns ett engage-
mang för frågorna och processen med att 
utreda konsekvenser av regler. 

Regelrådet konstaterar också att man har 
satsat tid och resurser på arbetet med 
granskningen av konsekvensutredningar 
upprättade på EU-nivå. Genom uppfölj-

ning av granskningen har man fått in olika 
synpunkter, som medför att det finns skäl att 
ifrågasätta dels om det resurskrävande arbe-
tet står i proportion till nyttan för den svenske 
regelgivaren, dels om Regelrådets nuvarande 
uppdrag uppfyller sitt syfte i detta avseende.  

Regelrådet framför till sist, liksom tidigare år, 
att en granskning av konsekvensutredning-
arnas kvalitet i ett tidigare skede skulle ge 
förutsättningar för förslagsställare att omhän-
derta Regelrådets synpunkter och vid behov 
komplettera konsekvensutredningarna innan 
de skickas ut på extern remiss. 

Regelrådet har bedömt att Energimark-
nadsinspektionens konsekvensutredning 
inte uppfyller kraven avseende förslaget till 
föreskrifter om vad som avses med kvalite-
ten i nätverksamheten och vad som anses 
med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid 
fastställande av intäktsram.

För att minska risken för alltför små investe-
ringar i elnätet, föreslås att alla oaviserade 
avbrott inkluderas när intäktsramen ska 
beräknas. Det föreslås ett starkare incitament 
för att minska nätförluster och att incita-
mentet för effektivt nätutnyttjande även 
ska kunna innebära avdrag. Summan av alla 
incitamentsjusteringar får inte överskrida en 

tredjedel av den regulatoriska avkastningen 
på kapitalbasen under ett år.

Mot bakgrund av att nätföretagen har mo-
nopol i de områden där de bedriver nätverk-
samhet, anser Regelrådet att konsekvensut-
redningen inte ger en klar bild av förslagets 
kostnadseffekter för enskilda nätföretag 
och konkurrenseffekter för nätföretagens 
kunder.

Regelrådet anser inte att det är tillräckligt 
att ange att i snitt får elnätsföretagen ingen 
större förändring av den maximala juste-
ringen av intäktsramen. Det borde också 
ha redovisats i vilken utsträckning företag 
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riskerar att få lägre intäktsramar och storleken 
på tänkbara justeringar. 

Regelrådet anser också att Energimarknadsin-
spektionen borde ha uppskattat kostnaderna 
för de investeringar i olika delar av Sverige 
som förslaget väntas leda till. 
Då elnätsföretagen kommer att vältra över 
dessa kostnader på kunderna och därmed 
påverka deras konkurrenssituation i någon 
mån, borde redovisningen ha innehållit sådan 
information. 
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Regelrådet har granskat konsekvensutred-
ningen i Finansdepartementets promemoria 
om avskaffad särskild löneskatt för äldre och 
bedömt att konsekvensutredningen uppfyl-
ler kraven.

I promemorian föreslås att den särskilda lö-
neskatten på lön och annan ersättning samt 
på inkomst av aktiv näringsverksamhet m.m. 
avskaffas för personer som vid årets ingång 
har fyllt 65 år. Förslaget är i enlighet med 
riksdagens tillkännagivande den 12 decem-
ber 2018.

Regelrådet bedömer att det bland annat 
saknas närmare uppgifter om berörda 
företag utifrån antal och storlek. Ytterligare 
uppgifter i andra avseenden hade också 
varit önskvärt enligt Regelrådet. Det är dock 
mot bakgrund av det begränsade handlings-
utrymmet för förslagsställaren att utforma 
förslaget i kombination med att förslaget 
leder till en förenkling för berörda företag, 
som Regelrådet anser att konsekvensutred-
ningen uppfyller kraven i förordningen.

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. 

Finansdepartementets förslag om Befrielse 
från koldioxid- och energiskatt i vissa fall 
och förändrad omräkning av skattesatserna 
för diesel och bensin.

 Uppfyller kraven

Statistiska centralbyråns förslag till föreskrif-
ter om uppgifter till statistik över företags 
miljöskyddskostnader.

 Uppfyller kraven

Justitiedepartementets förslag om Åtgärder 
som underlättar för brittiska medborgare i 
Sverige vid ett avtalslöst brexit.

 Uppfyller kraven

Transportstyrelsens förslag till ändring av 
föreskrifter (TSFS 2016:22) om bilar och 
släpvagnar som dras av bilar, som tagits i 
bruk den 1 juli 2010 eller senare.

 Uppfyller kraven

Finansdepartementets betänkande Möjligt, 
tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare 
och flexiblare upphandlingsregler och vissa 
regler om överprövningsmål, SOU 2018:44. 

 Uppfyller kraven
  
Finandsdepartementets PM Höjd mervär-
desskatt på förevisning av naturområden. 
   Uppfyller inte kraven

1. Är det något särskilt du vill lyfta fram 
från årsrapport 2018? 
- På senare år har det generellt sett skett en 
förbättring i statistiken avseende andelen 
godtagbara konsekvensutredningar. För 
2018 var andelen godtagbara samma som 
året innan. Precis som tidigare år visar 
regelgivarna sinsemellan varierat resultat. 
Konsekvensutredningar som upprättas 
internt inom Regeringskansliet har lägst 
andel godtagbara konsekvensutredningar. 
Vilket är i linje med tidigare år. Intressant är 
också den uppföljning som skett avseende 
granskning av EU-konsekvensutredningar. 
Denna uppföljning visar ett varierat resultat 
men sammantaget undrar Regelrådet om 
Regelrådets uppdrag i sin nuvarande lydelse 
avseende granskning av EU-KU uppfyller sitt 
syfte.  
2. Vad anser du att fokus bör ligga på 
framöver gällande arbetet med konse-
kvensutredningar? 
- Samtliga regelgivare måste öka fokus på 
konsekvensutredningarna om de ska tjäna 
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Höjt tak för RUT
Finansdepartementets konsekvensut-
redning gällande förslag till höjt tak för 
rutavdrag får godkänt av Regelrådet trots 
att redovisningarna i vissa avseenden är 
begränsade. Anledningen är att alterna-
tiva lösningar saknas, då Riksdagen redan 
beslutat om höjningen av taket, vilket 
påverkar konsekvensutredningens omfatt-
ning. Förslaget avser en höjning med taket 
i RUT från 25 000 till 50 000 kronor.
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Pernilla Lundqvist, tidigare ordförande 
Regelrådet.

sitt syfte. Att i snitt endast drygt hälften av de 
granskade konsekvensutredningarna uppfyl-
ler kraven är inte tillfredsställande. Målet 
måste självklart vara 100 % och dit är det en 
lång väg kvar. Konsekvensutredningar måste 
prioriteras av samtliga regelgivare, större 
fokus på utbildningsinsatser och det måste 
finnas ett engagemang för frågorna och pro-
cessen med att ta fram välutredda regler. 
3. Vad är du mest nöjd med under din tid 
som ordförande för Regelrådet? 
- Duktiga och engagerade ledamöter och 
ersättare i rådet samt duktig och ambitiös 
personal på Tillväxtverket. Så jag är nöjd med 
de som omgivit mig i detta arbete. Därutöver 
är jag nöjd över den utveckling som skett i 
granskningsarbetet och utformningen av våra 
yttranden.
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