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Oklar effekt på
svensk avfallsindustri

Regelrådet har på begäran från Miljö- och
energidepartementet granskat konsekvensutredningen till EU-kommissionens förslag
om ändringar i flera avfallsdirektiv. Ett av
Regelrådets uppdrag är att på begäran bistå
regelgivare med att granska konsekvensutredningar till förslag från EU som bedöms
få stor påverkan för företag i Sverige.
EU-kommissionen förslag innebär ändringar
i fyra direktiv på avfallsområdet. Främst
föreslås nya mer ambitiösa miniminivåer
för återanvändning och materialåtervinning
som ska gälla i EU: medlemsstater år 2025
och 2030. Avfall som berörs är bland annat
kommunalt avfall och olika typer av förpackningsavfall. Utöver nya återvinningsmål
förslås också förändringar i fråga om utökat
producentansvar, hur medlemsstaterna ska
rapportera om uppfyllelse av direktiven till
EU-kommissionen, samt att nya och ändrade
definitioner införs.
Granskningen av konsekvensutredningen
till förslaget visar på att EU-kommissionen i
många fall belyst vilka effekter förändringarna kommer att medföra för företag i Europa.
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Beskrivningarna i konsekvensutredningen
är dock enligt Regelrådet för generella
för att ge en utförlig bild av hur förslaget
påverkar Sverige och företag verksamma i
landet. Regelrådet menar i sitt yttrande att
det på en rad punkter behövs ytterligare
utredning för att få en förståelse av hur
effekterna slår specifikt mot företag i Sverige. Beskrivningar av den svenska avfallsindustrin och tillverkningsindustrin samt vad
som karaktäriserar svensk avfallshantering
behöver förbättras. Det behöver även
klargöras ytterligare hur förslaget påverkar
berörda företag i Sverige i fråga om t.ex.
kostnader, investeringar och konkurrens.
Regelrådet anser också att det bör utredas
närmare på vilket sätt svensk avfalls- och

tillverkningsindustri kan gynnas av förslaget
genom att nya affärs- och exportmöjligheter
uppstår som en följd av ökad efterfrågan på
modern och effektiv avfallshantering.
Uppdraget att granska konsekvensutredningar
från EU-kommissionen skiljer sig från uppdraget att granska nationella konsekvensutredningar till förslag på nya eller ändrade regler.
Det görs inget ställningstagande huruvida
konsekvensutredningen från EU uppfyller krav
i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Däremot kan Regelrådets yttrande användas i det fortsatta svenska
förhandlingsarbetet.
Läs hela yttrandet här
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Nya föreskrifter på tobaksområdet
Regelrådet har granskat och funnit att Folkhälsomyndighetens konsekvensutredning till
föreskriftsförslag som genomför delar av EU:s
nya tobaksdirektiv uppfyller kraven i 6-7 §§
förordningen om konsekvensutredning vid
regelgivning.
Regelrådet anser att Folkhälsomyndigheten
på de flesta punkter som bedöms utfört
beskrivningar som håller en tillräcklig kvalitet.
Till exempel anger man på ett tydligt sätt vilka
delar av föreskriftsförslagen som är en följd
av EU-rätten och vilka delar som föreslås på
Folkhälsomyndighetens initiativ. I arbetet med
konsekvensutredningen har Folkhälsomyn-

digheten tagit hjälp av en extern konsult för
att beskriva de berörda företagen och hur
deras administrativa och andra kostnader
berörs av förslaget. Detta menar Regelrådet är positivt och även om den externa
konsulten inte kunnat kvantifiera samtliga
effekter ges mycket information om företagen och hur de berörs av förslaget. Den del
i Folkhälsomyndighetens beskrivning som
Regelrådet är kritisk till är hur konkurrensförhållandena påverkas av förslaget.
Folkhälsomyndigheten föreslår fem nya
föreskrifter som ska genomföra det nya tobaksdirektivet i de delar som inte regleras
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i tobakslagen eller i tobaksförordningen. Det
rör sig bland annat om föreskrifter som reglerar
gränsvärden och mätning av tjära, nikotin och
kolmonoxid samt föreskrifter om utformning av
hälsovarningar och deras placering på förpackningar av tobaksvaror.
Läs hela yttrandet här
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YTTRANDE I KORTHET

Tillstånd för spridning av flygbilder

Jordbruksverkets förslag till föreskrift och
allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk
produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar.
Uppfyller kraven

Regelrådet finner att konsekvensutredningen
till Lantmäteriets förslag till föreskrifter om
spridningstillstånd för sammanställningar av
landgeografisk information uppfyller kraven i
förordningen om konsekvensutredning.

belastningen på företagen.

Samtliga punkter som Regelrådet bedömt
med undantag för beskrivningen av berörda
företag utifrån antal och storlek anses godtagbara. I konsekvensutredningen finns det
bland annat en tydlig beskrivning av förslagets påverkan på företagens administrativa
kostnader. Det anges att förslaget påtagligt
kommer att minska den ekonomiska

Syftet med förslaget är att skydda uppgifter av
betydelse för totalförsvaret. Vidare anges det
att det är nödvändigt att Lantmäteriet fullt ut
utnyttjar de möjligheter som bemyndigandet
ger för att förenkla och minska kostnaderna
för de företag som avser att sprida geografisk
information.
Läs hela yttrandet här
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TRE SNABBA
Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. De bildades 1917 och har idag
cirka 7000 medlemmar.

Läs mer på www.regelradet.se

2. Vad ser ni som de största hindren i åkeribranschen när det gäller regler av olika slag?
Rickard Gegö

Vi önskar rimliga toleranser av kör- och
vilotidsbestämmelserna och att den största
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tillåtna längden för ekipage utökas till 34
meter. Vidare önskar vi tydliga regler för hur
utstationeringsdirektivet ska kunna tillämpas
på mobila arbetstagare. Vi önskar tydliga regler för tillämpningen av cabotagebestämmelserna så att dokument ska finnas med ombord
på fordonet och direkt kunna visas upp vid en
vägkontroll. Vi önskar att Sverige ratificerar
ändringen i CMR-konventionen så att eCMR
blir tillämplig i Sverige.

Läs hela yttrandet här
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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. Rådet ska också på begäran från
regelgivare granska konsekvensutredningar
till förslag från EU som bedöms få stor
påverkan för företag i Sverige.
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PÅ GÅNG

Nyhetsbrevet ges ut ca 5 ggr per år.

Järnvägsnätsbeskrivning får nytt
innehåll
Ändringar i Järnvägsstyrelsens föreskrifter
avser innehållet i järnvägsnätsbeskrivningen
och tillträde till järnvägsnära tjänster. Det
föreslås exempelvis att man fastställer en
rimlig tidsfrist för ansökan om grundläggande tjänst och krav på vilken information
infrastrukturförvaltare ska publicera i en
järnvägsbeskrivning. Regelrådet bedömer
att konsekvensutredningen uppfyller kraven.

Finansinspektionens förslag till ändringar
i föreskrifter om rapportering av kvartalsoch årsbokslutsuppgifter.
Uppfyller kraven

Finansdepartementets promemoria
Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar.
Uppfyller inte kraven

Kör- och vilotidsbestämmelserna samt kontrollen av dem, bestämmelserna om tillstånd
att bedriva yrkesmässig trafik, till exempel
frågan om gott anseende för åkeriet och den
eller de trafikansvariga.

3. Vilka regelförenklingsfrågor har hög prioritet under år 2016?

Energimyndighetens förslag till föreskrift
om ändring av Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat.
Uppfyller inte kraven

Socialstyrelsens förslag till författning om
hem för vård eller boende.
Uppfyller kraven

1. Vilka regler påverkar åkeriföretagen mest?

Tillämpningen av reglerna i samband med
kontroller på väg, svagheten här är att det
finns alldeles för få poliser och bilinspektörer
som kan genomföra kontrollerna.

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter
om rapportering av sjöolyckor och tillbud
till sjöss.
Uppfyller kraven
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