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Ny djurskyddslag –
ej godkänd
Regelrådet avstyrker det nyligen remitterade betänkandet Ny djurskyddslag
och anser att den bakomliggande
konsekvensutredningen är bristfällig.
Eftersom utredningen på flera viktiga
punkter brister när det gäller att visa
vad förslagen kommer att kosta företagen kan Regelrådet inte komma till
någon annan slutsats.
Enligt Tillväxtverkets databas Malin kostar
djurskyddsområdet drygt 161 miljoner
kronor i pappersarbete för företagen. Det
nya förslaget syftar delvis till att förenkla
djurskyddslagstiftningen och enligt utredningen så innebär förslaget också förenklingar av vissa administrativa rutiner och
därmed minskade kostnader. Men någon
närmare analys av detta finns inte i konsekvensutredningen.
Förutom att förenkla regelverket syftar
förslaget till att hitta lösningar på ett antal
djurskyddsproblem. Exempelvis innebär
förslaget att:
– djurstallar i förväg ska godkännas genom
en s.k. förprövning utifrån djurskydds- och
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djurhälsosynpunkt,
– att djur ska hållas lösgående så att de
kan röra sig fritt i en inhägnad, en box eller
ett liknande utrymme, och att
– nya tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning ska godkännas av
Jordbruksverket innan de används.
I sitt yttrande till Landsbygdsdepartementet påpekar Regelrådet att de ekonomiska
konsekvenserna av dessa förslag är otill-

räckligt belysta eller inte alls är redovisade i
konsekvensutredningen. – Om det är svårt
eller omöjligt att ange konsekvenserna
i exakta siffror bör utredaren hellre göra
överslagsmässiga uppskattningar än att
avstå helt från att beräkna kostnaderna,
säger Regelrådets ordförande Stig von
Bahr.
Läs yttrandet på www.regelradet.se

Äntligen är exempelsamlingen här
Nu finns samlingen med goda exempel på bra konsekvensutredningar på
Regelrådets webbplats. Den innehåller
konkreta exempel på hur olika punkter
i konsekvensutredningar utformats så
att de ger ett bra beslutsunderlag och
därmed bedömts som godtagbara av
Regelrådet.
I augusti 2011 fick Regelrådet ett til�läggsdirektiv från regeringen. En av de nya
uppgifterna för rådet var att upprätta en
exempelsamling på sin webbplats över hur
konsekvenser för företag kan beskrivas på

ett bra sätt. Alltså att förse regelgivare på
myndigheter och departementet med konkreta exempel på väl utförda konsekvensbeskrivningar och med en tydlig koppling
till det regelverk som styr konsekvensbeskrivningar, 6 och 7§§ i förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning. I dagarna lanserades exempelsamlingen på Regelrådets webbplats
och vi hoppas att du som arbetar med
regelgivning ska ha stor nytta av den i ditt
arbete.
Här hittar du exempelsamlingen
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Ökat krångel för
skrotföretag?

Jordbruksverkets förslag till föreskrifter
om direktstöd.
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Förslag om omvänd moms i skrotbranschen fick tummen ner av Regelrådet
eftersom det förväntas öka krånglet för
företagen och kostnaderna inte utretts.

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter
om markering av föremål som kan utgöra
en fara för luftfart.
Tillstyrker
Godtagbar utredning

Regelrådet underkände nyligen ett förslag
från Finansdepartementet om s.k. omvänd
momsskyldighet för företag som handlar
med metall och metallskrot. Regelrådet tror
att förslaget kommer att medföra betydande administrativa kostnader för företagen
i skrotbranschen. I den utredning som
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förslaget bygger på hade kostnaderna inte
beräknats. När kostnaderna inte framgår
kan Regelrådet inte ta ställning till om den
lösning som valts är den bästa ur administrativ synpunkt.
Läs yttrandet på www.regelradet.se

Jens Hedström, VD på Näringslivets
Regelnämnd (NNR)

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter
om säkerhetsövervakning av läkemedel.
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Läs mer på www.regelradet.se
Foto: NNR

Vad önskar ni er i 30 års present?
– Att regering och riksdag beslutar om
att ta bort eller mildra tillväxthinder inom
skatt/moms, arbetsrätt/arbetsmiljö, miljö
och specifika branschregler.
Näringsministern har sagt att hon ska
snabbutreda näringslivets förslag. Det är
mycket bra. Men den finaste presenten
för Sveriges företagare vore sedan ett
genomförande av förbättringsförslagen.

Vinterdäck på

Om Regelrådet

Ett nytt förslag från Trafikverket säger
att tunga fordon måste ha vinterdäck på
drivhjulen. Enligt konsekvensutredningen
påverkas ca 18 600 företag och de nya
reglerna väntas träda ikraft till vinternsäsongen 2012. Regelrådet gillade både
förslaget och konsekvensutredningen.

Regelrådet bedömer om förslag till regler
utformas så att de uppnår sitt syfte på ett
enkelt sätt och till lägsta administrativa
kostnad för företag. Regelrådet tittar också
på om konsekvenserna för företag är tillräckligt utredda. Regelrådet är rådgivande
till myndigheter och departement.

Läs yttrandet på www.regelradet.se

Justitiedepartementets förslag om skadeståndsansvar, m.m. vid sjötransporter.
Tillstyrker
Bristfällig utredning
Finansdepartementets förslag till förbättrad konkurrens i kontantbranschen.
Tillstyrker
Godtagbar utredning

NNR fyller 30 år i år, vad är de viktigaste ni hittills har åstadkommit?
– Etablerandet av Regelrådet och införandet av en enhetlig konsekvensanalysförordning, som när de tillämpas fullt ut ger
bättre nya företagsregler. NNR är stolta
över att vi medverkat till att regelförenkling
är en viktig fråga både i Sverige och EU
och att näringslivets förenklingsförslag
hamnat i fokus.
Och de största utmaningarna?
– Att bedriva förbättringsarbete på flera
fronter samtidigt. Vi behöver vara delaktiga i besluten om nya regler och när existerande regler förädlas, så att den minst
kostsamma lösningen för företag väljs för
att nå målet med regleringen. Därtill måste
vi verka för en enhetlig regeltillämpning i
Sverige och i EU. Detsamma gäller implementeringen av EU-regler i Sverige.

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter
om arbetsmiljörisker.
Tillstyrker
Godtagbar utredning

Läs mer om Regelrådets uppdrag

Regelrätt tar semester
och återkommer i
september. Vi vill önska
er en riktigt glad
sommar.
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