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Resurseffektiv
avfallshantering
Regelrådet anser att den utredning som
ligger till grund för Miljödepartementets
betänkande om en mer resurseffektiv
avfallhantering är bristfällig. Utredningen syftar till att göra en allmän översyn
av avfallhanteringen i Sverige och målet
är att den ska vara utformad för att
möta krav på miljömässighet, enkelhet
och marknadsanpassning.
Miljödepartementets betänkande innehåller
en mängd förslag som innebär omfattande
förändringar för många olika slags företag.
Det föreslås bl.a. att en avfallhierarki införs
i lagstiftningen, dvs. en prioriteringsordning
för hur avfall ska förebyggas, återanvändas
eller återvinnas. Vidare läggs förslag om
nya regler rörande resurseffektiva kretslopp, insamling och omhändertagande
av hushållens- och verksamheters avfall,
förpackningar och returpapper samt om
uppföljning av tillsyn. Förändringarna kan
leda till omfattande ekonomiska konsekvenser för företag och det är därför viktigt
att dessa är tillräckligt utredda i konsekvensutredningen menar Regelrådet. Till
exempel föreslås nya ansöknings-, anmäl-

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

nings-, och rapporteringskrav. Någon beloppsmässig uppskattning av vad de nya
administrativa kraven kan komma att kosta
för berörda företag saknas i konsekvensutredningen. Regelrådet kan därför inte
avgöra om den från administrativ synpunkt
lämpligaste lösningen valts. Konsekvensutredningen är dessutom undermålig vad
gäller beskrivningen av andra effekter som
förslaget kan medföra. Det saknas exempelvis beräkningar av de kostnader företag

haft för redan gjorda investeringar för anpassning till den avfallshantering som gäller
uppskattningar av de investeringskostnader företagen kan få för att anpassa sin
verksamhet efter de nya kraven för avfallshantering. Vidare saknas en beskrivning av
antalet företag som berörs av förslaget och
storleken av dessa.
Läs yttrandet på www.regelradet.se

Förenklingsdagen
Fredagen den 30 november bjöd
Näringsdepartementet in till den årliga
regelförenklingsdagen. I år deltog
Regelrådet genom att hålla i seminariet
”Vad kännetecknar en bra konsekvensutredning?”
Sammanlagt deltog ett hundratal regelgivare och andra engagerade personer i
regelförenklingsarbetet från departement,
myndigheter och näringsliv. Bland dagens
talare återfanns näringsministern Annie
Lööf och statssekreteraren Marita Ljung
som båda betonade att fokus nu kan

breddas efter att arbetet med att minska
de administrativa bördorna kommit i gång.
Näringsministern pekade på fem viktiga
fokusområden i förenklingsarbetet framöver. Fokus ska läggas på att företagens
kostnader ska minska, att det ska vara lätt
att lämna uppgifter om företaget, att det
ska vara enklare att komma i kontakt med
kommuner och länsstyrelser, att förslag
på minskat krångel ska följas upp samt
att konsekvenser av förslag ska utredas
bättre. Annie lyfte bl.a. fram vikten av
Regelrådets exempelsamlig och Marita
uppmanade: ”Använd er av Regelrådet!”.
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Nya regler var
tredje dag

Justitiedepartementets förslag om förlängd skyddstid för musik.
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Utredningen om förenklingsfrågor för
företag har lämnat sin första delrapport
om reglers ikraftträdandedatum. Sveriges
företagare har generellt sett en ny lag, förordning eller föreskrift att ta till sig var tredje
dag. Det konstaterar Förenklingskommittén
i sin första delrapport. Praxis är att en ny
författning ska träda ikraft fyra veckor efter
det att den utkommit från trycket. I rapporten anges att 42 % av de författningar som
granskats under perioden 2009-2011 har
14 till 27 dagar mellan utkomst från tryck
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och ikraftträdande och att 31 % har färre
dagar. För att underlätta för näringslivet
anges en målsättning om att ikraftträdandedatumet i framtiden alltid ska vara minst
fyra veckor från utkomst från trycket och
att detta ska ske per månadsskifte, gärna
vid ännu färre tidpunkter.

Christer Fallenius, utredare i Utredningen
om förenklingsfrågor för företag
Vilka frågor arbetar ni med?
– I uppdraget ingår bland annat att redovisa vilka av de 500 förslagen som kommit till Regeringskansliet sedan 2007 som
lett till konkreta åtgärder. Vidare ska vi ta
ställning till om EU-direktiv inom Näringsdepartementets politikområden har genomförts på ett sådant sätt att de medfört
kostnader som inte är en direkt följd av
direktivet. Slutligen ska vi kartlägga vid
vilka tidpunkter lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter som berör företag
trätt i kraft under åren 2009–2011.
Hur är kreativiteten bland företagarna?
- Det har kommit in många förslag från
Sveriges företagare som varit mycket
kreativa. Många förslag går ut på att
förenkla kontakterna med myndigheter.
Där ser vi att mycket redan är gjort med
förbättrade hemsidor och e-tjänster men

Finansdepartementets betänkande Bostadstaxering - avveckling eller förenkling.
Avstyrker
Bristfällig utredning

Läs mer på www.regelradet.se
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en hel del arbete pågår fortfarande med
att ha ”en ingång”.
Hur mår regelförenklingsarbetet?
Regelförenklingsarbetet mår förhållandevis
bra. Arbete pågår med växlande framgång
och måste få fortgå med stor energi även
soner som är intresserade av och förstår

9 januari Regelrådet sammanträder
25 januari Regelrådet besöker arbetsmarknadsdepartementet
31 januari - 1 februari Regelrådet
deltar i The International Regulatory
Reform Conference 2013 i Berlin
7 februari Regelrådet presenterar sin
årsrapport

dessa måste göras så enkla som möjligt
för att underlätta för företagen.

Regeringen har utsett Karin Lindell till ny
ordförande i Regelrådet från den 1 januari
2013. Karin är idag ordförande i Patentombudsnämnden. Hon har bred erfarenhet
och kunskap i svensk lagstiftning och om
svenska myndigheter. Ni kan läsa mer om
Karin i nästa nummer av Regelrätt.
Länk till regeringens pressmeddelande
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Jordbruksverkets förslag om ansökan om
vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd.
Tillstyrker
Godtagbar utredning

Jordbruksverkets förslag om miljöhänsyn
i jordbruket.
Tillstyrker
Godtagbar utredning

Ny ordförande i Regelrådet

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
Regelrådet

Skolverkets förlslag om ämnesplan, ämnesområdesplan och kurser för gymnasiesärskolan.
Tillstyrker
Bristfällig utredning
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