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Regelrådet gillar Näringsdepartemen-
tets förslag om att Kronofogdemyndig-
heten ska kunna ta i anspråk fordon 
som föranleder skulder och att felpar-
kerade fordon vars registrerade ägare 
har obetalda och förfallna felparke-
ringsavgifter som överstiger 5 000 kr 
ska få flyttas. Den konsekvensutredning 
som ligger till grund för förslaget håller 
däremot inte måttet i alla delar, menar 
Regelrådet.

Näringsdepartementet vill stoppa möjlig-
heten att använda sk. fordonsmålvakter för 
att undkomma fordonsrelaterade skatter 
och avgifter. Med fordonsmålvakt avses en 
person som i vägtrafikregistret är registre-
rad som ägare av ett fordon i stället för den 
som faktiskt äger fordonet. Syftet med att 
anlita en målvakt är att ägaren kan undan-
dra sig ekonomiskt ansvar genom att det 
i stället läggs på den registrerade ägaren 
som också ofta saknar utmätningsbara till-
gångar. I maj förra året fanns det närmare 
100 000 gäldenärer med fordonsrelaterade 
skulder och det totala skuldbeloppet upp-
gick till omkring 1,4 miljarder kr. 

Svårare att anlita 
fordonsmålvakter

Förslaget leder i praktiken inte till någon 
ökad administration för företagen varför 
Regelrådet tillstyrker förslaget. De ekono-
miska konsekvenserna av förslaget har 
belysts på ett i huvudsak tillfredsställande 
sätt, men Regelrådet har i sitt yttrande 
påpekat att konsekvenserna för de företag 
som tillhandahåller fordon genom leasing 
eller på kredit med förbehåll om återtagan-
derätt borde ha belysts ytterligare. Till skill-
nad från idag kan ett fordon komma att tas 

i anspråk för kundens skulder. Om kunden 
kommer på obestånd kommer skulderna 
belasta det företag som tillhandahållit 
fordonet. I konsekvensutredningen saknas 
inte bara uppgifter om antalet företag som 
berörs av detta utan även en uppskatt-
ning av hur företagens kundförluster kan 
komma att öka i och med förslaget varför 
konsekvensutredningen underkänns.

 Läs yttrandet på www.regelradet.se

Stig von Bahr har varit ordförande i Re-
gelrådet sedan 2008 då rådet bildades.  
Efter att ha engagerat sig helhjärtat för 
rådet i nästan fyra år avgår han nu för 
nya utmaningar. 
 
- Regelrådets arbete är viktigt för att skapa 
bättre förutsättningar för företagen. Den 
viktigaste insatsen är rådets systema-
tiska granskning av alla nya eller ändrade 
regler som på ett eller annat sätt berör 
företag. Regelgivare vet att deras förslag 
kommer att bedömas av en oberoende 
instans. Vetskapen om detta är ägnat att 

höja kvaliteten på författningsförslag och 
konsekvensutredningar. Utvecklingen till 
det bättre går dessvärre långsamt. En 
anledning är att det tar tid att förändra 
regelgivares sätt att arbeta. Målet för 
regelförenklingsarbetet har inte alltid varit 
klart och intresset för regelförenkling fram-
står som något blandat inom Regerings-
kansliet. Om ett departement tar ganska 
lätt på förenklingsarbetet är risken stor för 
att myndigheter under departement gör 
likadant. Bara med tydligt stöd från högsta 
nivå kan Regelrådets yttanden få fullt 
genomslag, menar han.

Stig von Bahr slutar i Regelrådet
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Regelrätt 
Regelrätt är ett nyhetsbrev som ges ut av 
Regelrådet i början av varje månad. 
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På regeringens uppdrag har Statskonto-
ret beskrivit och utvärderat Regelrådets 
verksamhet.
 
Statskontorets bedömning är att Regelrå-
dets granskning av regelförslag och konse-
kvensutredningar i huvudsak fungerar bra. I 
sin analys pekar de på ett antal förändring-
ar som skulle kunna bidra till en förbättring 
av konsekvensutredningarnas kvalitet. Ett 
konkret förslag som skulle kunna bidra 
till detta är att Regelrådets granskningen 

breddas till att omfatta fler slags kostnader 
än de administrativa. Statskontoret menar 
att regelgivningen är av mycket olika 
karaktär och att stödet därför skulle kunna 
anpassas mer till regelgivarnas olika behov. 

 Läs Statskontorets rapport här

28 november Regelrådet besöker 
Tullverket.
30 november Regelrådet håller i 
workshopen ”Vad kännetecknar en 
bra konsekvenutredning?” vid Förenk-
lingsdagen på Näringsdepartementet. 
6 december Regelrådet deltar i Till-
växtverkets utbildning i att upprätta 
konsekvensutredningar.

Inbjudan till Seminarium
Regelrådet och Tillväxtverket anordnar 
seminarium den 7 december om hur 
myndigheter kan åstadkomma enkla och 
ändamålsenliga regler i arbetet med EU-
lagstiftning. Seminariet riktar sig till dig som 
arbetar med EU-lagstiftning på en myndig-
het eller på Regeringslansliet. Anmälan se-
nast den 20 november via rådets hemsida.

 Länk till anmälan

Miljödepartementets remiss Identifiering, 
beskrivning och bedömning av miljökon-
sekvenser. 

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Transportstyrelsens förslag om radiotele-
foni och fraseologi.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Miljödepartementets förslag om bisfenol 
A i kassakvitton.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

havs- och vattenmyndighetens förslag 
om resurstillträde och kontroll på fiskets 
område. 

 Avstyrker
 Konsekvensutredning saknas

Boverkets förslag till ändring i Boverkets 
byggregler.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

 Läs mer på www.regelradet.se 

Rapport från 
Statskontoret

Stefan Ernlund, ny Enhetschef Tillväxtver-
kets enhet för regelförenkling

Vilka möjligheter ser du med regelför-
enklingsarbetet?
– Mätningarna av de administrativa kost-
naderna har skapat en medvetenhet och 
ett engagemang kring förenklingsarbetet 
som vi vill bygga vidare på. Vi jobbar på 
lokal, nationell och EU-nivå, och med alla 
aspekter på regler. Om vi vet vad företa-
gen behöver kan vi utgå från det och ge 
stöd till myndigheter på alla nivåer för att 
utveckla förenklingsarbetet.

Vad är svårast med att få regelgivarna 
att göra enklare regler? 
– Många har stor erfarenhet av att 
förenkla medan andra har mer behov av 
stöd. En utmaning för myndigheterna är 
att prioritera arbetet och avsätta resurser. 
Om vi ska lyckas måste myndigheterna se 
förenklingsarbetet som en del i sin kärn-
verksamhet och inte som en ytterligare 
uppgift utöver sitt specifika uppdrag.

Ingen bra start för förslag 
om nystartzoner
Regelrådet ogillar Finansdepartementets 
förslag om nystartzoner. Skälet till det är 
bl.a. att förslaget kan leda till en högre 
administrativ belastning för företag. Vidare 
tycker Regelrådet att förslaget är kompli-
cerat och kan bli svårt för företagare att 
ta till sig.
 

 Läs yttrandet på www.regelradet.se

Vad har Tillväxtverket på gång just 
nu?
– Vi har nyligen fått i uppdrag att ta fram 
ett stöd till myndigheterna i hur de ska 
beräkna andra kostnader än de adminis-
trativa och ta reda på hur företag i fyra 
branscher upplever och hanterar regler. Vi 
jobbar också vidare med att förenkla för 
företagen på kommunal nivå. Inom kort 
publicerar vi en skrift om utvecklingen av 
förenklingsarbetet i Sverige och EU det 
senaste året.
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