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Enhetligare
byggregler
Regelrådet tillstyrker Socialdepartementets betänkande Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav
– genom enhetliga och förutsägbara byggregler. Utredningen föreslår
ändringar i plan- och bygglagen som
förväntas underlätta byggandet av
bostäder.
Genom förslaget får kommuner inte längre
rätt att ställa krav avseende tekniska
egenskaper, exempelvis energianvändning
eller tillgänglighet, som går utöver nationell lagstiftning. Kommunerna kan enligt
nuvarande bestämmelser ställa egna krav
på tekniska egenskaper på byggnader.
Det innebär att en byggnad som uppfyller
kraven i en kommun kan behöva justeras
för att uppfylla särkraven i en annan kommun. Merkostnad uppkommer även för
extra projekteringskostnader och direkta
byggkostnader såsom byggmaterial och
byggprodukter till följd av dessa särkrav.
Enligt betänkandet uppgår den direkta
merkostnaden för byggandet på grund av
kommunala särkrav till omkring 10 – 15
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procent. Det innebär en prisökning på
200 000 – 300 000 kronor för en normalvilla eller en normallägenhet. Omräknat till
en hyreslägenhet med tre rum och kök på
70 kvm innebär det en hyreshöjning på
600 – 900 kronor i månaden.
Utredningen visar på att en stoppbestämmelse för kommunala särkrav kan leda till
en årlig administrativ kostnadsbesparing
på 25 miljoner kronor för berörda företag.

Därtill förväntas en årlig kostnadsbesparing
på 1 500 miljoner kronor för bostadsproducenterna. Förslaget gynnar små företag
och utländska företag som ofta har svårare
att hantera olika regler i skilda kommuner.
Enligt Regelrådets bedömning beskriver
konsekvensutredningen de effekter som
förslaget kan leda till för berörda företag på
ett godtagbart sätt.
Läs hela yttrandet här

Enklare byggregler välkomnas
Entydiga nationella byggregler behövs
för att bostadsbyggandet i Sverige ska
bli enklare och billigare, menar Maria
Brogren, energiansvarig på Sveriges
Byggindustrier.
-Vi stödjer Byggkravsutredningens
förslag om att införa en stoppbestämmelse mot kommunala särkrav. Boverkets
byggregler bör bestämma kraven för
byggnader, menar hon. Förslaget kommer
att gynna alla typer av byggföretag, men
särskilt små och medelstora byggföretag. Enhetliga regler innebär att mindre
resurser behöver läggas på att utreda
vilka krav som gäller i en särskild kom-

mun. Enligt Maria Brogren bör företagens
möjligheter att expandera sin verksamhet
till flera kommuner öka. Det är dessutom
ofta otydligt hur särkrav ska verifieras och
följas upp. Detta riskerar en snedvridning
av konkurrensen. Hon påpekar även att
medlemsföretagen som tar seriöst på
exempelvis energikraven upplever att de
i ökande grad tappar anbud på grund
av otydliga krav i anbudsförfrågningar
och dålig uppföljning från kommunernas
sida. Boverkets regler är svåra i sig och
med olika kommunala tillägg blir det ännu
svårare för företagen att veta vad som
gäller. Det finns stor okunskap hos både
enskilda byggherrar och kommuner. Vi
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vill att samma byggregler ska gälla i hela
landet, med undantag för en anpassning
av energikraven för olika klimat, fortsätter
hon. Sveriges Byggindustrier vill gärna
samverka med Boverket, Energimyndigheten och kommunerna för att vidare
utveckla och förtydliga byggreglerna.

Tydligare taxipriser

Näringsdepartementets förslag om ändring i
förordningen om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Regelrådet tillstyrker Transportstyrelsens förslag till kompletterande regler
om prisinformation vid taxiresor.
År 2011 skärptes och omarbetades reglerna om innehåll och utformning av den
prisinformation som ska finnas på taxifordon. Ändringen initierades för att minska
förekomsten av oskälig prissättning. Då
vissa taxiförare försvårat tillgängligheten av
denna prisinformation föreslås nu en skärpning av reglerna. Vidare föreslås att då
taxiföretag önskar ta ut avgift för väntetid,
särskild skyddsanordning för barn eller
skrymmande gods, måste uppgift om detta
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finnas angivet i prisinformationen.
Regelrådet anser att de ekonomiska effekterna som förslaget leder till är tillräckligt
beskrivna i konsekvensutredningen.
Läs hela yttrandet här

Gunilla Almgren, ägare av REGAB, Ordf.
i Företagarna Region Västra Götaland,
Ordf. i The European Association of Craft,
Small and Medium Enterprises och ny
medlem i Kommissionens High Level
Group on Administrative Burdens (HLG)
Hur ser du på HLG-gruppens nya
mandat? Tror du att arbetet kommer
förändras?
- Jag har inte hunnit sätta mig in alla
uppgifter ännu men uppdraget har en stor
bredd. Varje deltagare har till uppgift att
ansvara för ett fördjupningsområde och
nu även nationell uppföljning. Det är viktigt
att vara noggrann och analysera vad man
ska granska men inte överarbeta. Målsättningen ska alltid vara att implementering
av regler verkligen blir av.
Vad hoppas du kunna tillföra gruppen?
- Att arbetet ska bli än mer företagsorienterat och resultatinriktat.

Regelrådet bjuder in till
erfarenhetsutbyte
Myndigheter bjuds in att utbyta erfarenheter av arbetet med konsekvensutredningar
tillsammans med rådets ordförande, Karin
Lindell.
Plats: Garnisonen Karlavägen 102, 7 tr
Dag: Torsdag den 16 maj 2013
Tid: 12.45-16.00
Obs! Anmälan senast den 8 maj 2013 till
regelradet@regelradet.se

Begränsat antal platser!

Boverkets förslag till föreskrifter om alternativa
energiförsörjningssystem.
Tillstyrker
Godtagbar utredning
Myndigheten för tillgängliga mediers förslag till
föreskrifter till den nya taltidningsförordningen.
Avstyrker
Bristfällig utredning
Finansdepartementets betänkande Förändrad
hantering av importmoms
Tillstyrker
Godtagbar utredning
Justitiedepartementets förslag till förordningsändringar till följd av proposition Försenad
årsredovisning och bokföringsbrott samt några
revisorsfrågor.
Avstyrker
Bristfällig utredning

Gunilla Almgren

Varför är regelförenkling viktigt för dig
och vad anser du är särskilt viktigt med
arbetet på EU-nivå?
- Som egen företagare sedan många år
har jag kunnat konstatera att regelmassan
ökar med omkring 2 procent per år. Administration och regelverk tar en stor del
av min arbetstid i anspråk, tid som annars
kunde användas till produktivt arbete och
det som är min kärnverksamhet. Jag vill
minska bördan för alla företag i ”Sverige
AB”. Vi i Sverige måste finnas med i EU
och påverka de beslut som sedan får konsekvenser för de svenska företagen.

Läs mer på www.regelradet.se

Regelrådet bedömer om förslag till regler utformas så att de uppnår sitt syfte
på ett enkelt sätt och till en relativt sett
låg administrativ kostnad för företag.
En annan viktig del är att titta på om
konsekvenserna för företag är tillräckligt
utredda. Regelrådet är rådgivande till
myndigheter och departement.
Läs mer om Regelrådets uppdrag
Regelrätt
Nyhetsbrevet ges ut varje månad.

24 april
Regelrådet medverkar i Kommittéservice
utbildning för kommittéer om konsekvensutredningar
25 april
HLG-möte i Bryssel
16 maj
Erfarenhetsutbyte för myndigheter

regelradet@regelradet.se
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