
Colourbox

Livsmedelsverket föreslår nya regler 
bland annat avseende producenters 
leveranser av små mängder honung 
och andra primärprodukter från biod-
ling, ägg, levande musslor, obehandlad 
mjölk, grädde och råmjölk till konsu-
menter eller till lokala detaljhandelsan-
läggningar.  

Vad gäller leverans av såväl små mäng-
der honung som små mängder ägg och 
råmjölk föreslås nya dokumentationskrav.  
Beträffande leverans av små mängder 
råmjölk, ägg och musslor föreslås nya 
informationskrav. För leverans av små 
mängder musslor föreslås även ett krav på 
anmälan av verksamheten till länsstyrelsen 
för särskild registrering. Förslaget innehåller 
p]LU�LU�KLÄUP[PVU�H]�]HK�ZVT�ZRH�HUZLZ�
vara små mängder för varje produkt eller 
SP]ZTLKLS��SPRZVT�LU�KLÄUP[PVU�H]�]HK�ZVT�
avses med en lokal detaljhandelsanlägg-
ning.

Dokumentations- och informationskrav är 
exempel på sådana åtgärder som typiskt 

Från ursprung till 
kund

sett föranleder administrativa kostnader för 
företag. Av remissen framgår dock ingen 
beloppsmässig uppskattning av de admi-
nistrativa kostnader som kan uppstå med 
anledning av förslaget för ett typföretag 
inom var och en av de berörda branscher-
na. Detta innebär att Regelrådet inte kan 
bedöma de administrativa kostnaderna 
som förslaget medför för berörda företag. 

Konsekvensutredningarna saknar även en 
utförlig redogörelse av hur särskild hänsyn 
har tagits till små företags förutsättningar 
vid reglernas utformning. Konsekvensut-
redningarna är därför enligt Regelrådets 
bedömning sammantaget bristfälliga.
       
      
      Läs hela yttrandet här

Livsmedelsverkets förslag till ändrade 
föreskrifter om livsmedelshygien berör 
HWW�ñHUWDO�EUDQVFKHU��*HPHQVDPW�IŌU�
branschorganisationerna är att de 
anser att förslaget riskerar att föranleda 
kostnader för berörda företag.

Fiskbranschens Riksförbund framför 
beträffande förslaget som rör producen-
ters leveranser av små mängder musslor 
att det är viktigt att information lämnas till 
samtliga berörda om de nya reglerna. Vi-
dare framför Fiskbranschens Riksförbund 
att det kan bli mycket kostsamt för såväl 
små som stora företag om branschen ska 
stå för hela kostnaden för kontroll. 

LRF Mjölk framför beträffande försla-
get som rör producenters leveranser av 
råmjölk att begränsningen i kvantitet och 
NLVNYHÄZR[�VTYrKL�PUULIpY�LU��RHK�HKTP-
nistration och kontroll för mjölkproducen-
terna, utan att det ökar livsmedelssäker-
heten för konsumenten eftersom råmjölk 
upphettas innan den konsumeras. 

Branschorganisationen Svenska Ägg och 
Föreningen för ekologisk fjäderfäproduk-
tion framför att kostnader kan uppstå för 
äggproducenter eftersom märkningsut-
rustning måste införskaffas. Den billigaste 
varianten kostar cirka 3 000 kr, vilket enligt 
dem innebär att kostnaden per ägg blir 

Risk för ökade kostnader och regelkrångel

relativt hög för en liten produktion. Även 
Branschorganisationen Svenska Ägg och 
Föreningen för ekologisk fjäderfäproduk-
tion framhåller vikten av att Livsmedelsver-
ket informerar alla små producenter om de 
nya reglerna.
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Regelrådet tillstyrker Finansdepartemen-
tets förslag om att stärka nedsättningen 
av egenavgifter för företagare. 

Egenavgifter är de sociala avgifter som 
LNLUM�YL[HNHYL�TrZ[L�IL[HSH�M�Y�H[[�ÄUHUZP�
era socialförsäkringssystemet. Sedan år 
2010 kan vissa företagare få ett särskilt 
avdrag från egenavgifterna. Nu föreslås en 
höjning av avdraget om vissa förutsättning-
ar uppfylls.

Förslaget förväntas påverka omkring 
180 000 enskilda näringsidkare och del-
ägare i handelsbolag. Sänkta egenavgifter 
skulle enligt förslagsställaren kunna leda till 

ÅLYH�WVZP[P]H�LMMLR[LY�M�Y�ILY�YKH�M�YL[HN��
Exempelvis skulle förslaget kunna öka 
företagares disponibla inkomst och därmed 
också förbättra likviditeten hos företagen.

Regelrådet anser att konsekvensutredning-
en till förslaget beskriver effekterna för 
berörda företag på ett godtagbart sätt.
      
      Läs hela yttrandet här

30 okt
Regelrådet sammanträder
13 nov
Regelrådet sammanträder
26 nov
Erfarenhetsutbyte för departement
27 nov
Regelrådet sammanträder

Regelrådet bedömer om förslag till reg-
ler 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 tillräck-
ligt utredda. Regelrådet är rådgivande 
till myndigheter och departement.

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om åtgärder mot förorening 
från fartyg.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till 
ändring av föreskrifter om beredskap vid 
vissa kärntekniska anläggningar.

 Tillstyrker
�*RGWDJEDU�XWUHGQLQJ

Justitiedepartementets förslag Lag om 
resenärers rättigheter - kompletterande 
bestämmelser.

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

 
Jordbruksverkets förslag till ny föreskrift om 
djurhälsokrav för djur och produkter från 
vattenbruk.

 Tillstyrker
�*RGWDJEDU�XWUHGQLQJ

Näringsdepartementets promemoria med 
förslag till genomförande av energieffektivi-
seringsdirektivet i Sverige.

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

     Läs mer på www.regelradet.se
     

Sänkta egenavgifter 

Jens Hedström, 
VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.
Vad anser ni är viktigast i arbetet med 
konsekvensutredningar?
- Att Sverige fokuserar arbetet mot de större 
ärenden, som vanligtvis kommer från olika 
statliga utredningar och departements-
promemorior. Detta kräver en utveckling 
av verktyg och analysmetoder som på ett 
transparent sätt kan beskriva förväntade 
konsekvenser i bred bemärkelse.  

Hur ser ni på resultatet i Tillväxtverkets 
rapport om utvecklingen av företagens 
administrativa kostnader? 
- Det var förstås med stor besvikelse som vi 
konstaterade att regeringen inte når upp till 
sin målsättning att minska företagens admi-
nistrativa börda med 25 procent till år 2012. 
9LKV]PZUPUNLU�]PZHY�VJRZr�[`KSPN[�H[[�ÅLYH�M�Y�
företagen viktiga departement, såsom 
Finans-, Miljö- och Arbetsmarknadeparte-
ment, inte har levererat tillräckliga regelför-
bättringar för företagen. I framtiden kommer 
det att behövas en starkare politisk styrning 
av arbetet för att förbättra regelverken.

Vad har NNR på gång den närmaste 
framtiden?
- Vi är till exempel i sluttampen av vår 
landsomfattande besöksturné, där vi träffat 
företagare, kommunpolitiker och tjänstemän 
för att berätta om resultaten av vår stora 
granskning av regeltillämpning på kommu-
nal nivå. Vidare så kommer vi att vara med 
och arrangera ett seminarium i Riksdagen 
om ”En dörr in” till statliga myndigheter 
avseende företagens uppgiftslämnande i 
december och parallellt arbetar vi med att 
ge input till EU-kommissionens fortsatta 
regelförenklingsarbete.

Regelrådet permanentas - 
ett positivt besked
Sedan starten 2009 har Regelrådets 
verksamhet bedrivits som en tidsbegrän-
sad kommitté. I budgetpropositionen för 
2014 föreslår regeringen att Regelrådet blir 
permanent. Regelrådets ordförande Karin 
Lindell välkomnar förslaget och menar att 
det är av stor vikt att arbetet med den obe-
roende granskningen kan fortgå.
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