
Regelrådet bedömer att förslagen i delbe-
tänkandet Som ett brev på posten – postbe-
fordran och pristak i ett digitaliserat samhälle 
sammantaget uppfyller kraven i 6 och 7 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvensut-
redning vid regelgivning. 

Samtliga beskrivningar är godtagbara och hål-
ler tillräcklig kvalitet. Däremot anser Regelrå-
det att all information inte finns samlad i en 
konsekvensutredning. Regelrådet anser att 
en konsekvensutredning ska ge en helhets-
bild av ett förslag och dess effekter. Enligt Re-
gelrådet bör samtliga sådana effekter framgå 
i avsnittet för konsekvenser i remissen.  

Utredningen föreslår bl.a. att kravet på 
övernattbefordran i den samhällsomfat-
tande posttjänsten ersätts med en tvådagars 
bastjänst för brevbefordran där minst 95 
procent av breven ska ha delats ut senast den 
andra arbetsdagen räknat från inlämnings-
dagen. Därutöver lämnas förslag till ändring 
i postförordningen där prisregleringen ska 
ändras så att den avser enstaka brev upp till 
250 g som befordras över två arbetsdagar. 

Vidare ska pristaket bli mer flexibelt ge-
nom att det i pristaksberäkningen införs en 
parameter som tar hänsyn till den utsedda 
tillhandahållarens minskande volymer av 
brev upp till 250 g. 

Delbetänkandet innehåller en tydlig 
redovisning av de ställningstaganden 
som har tagits,  exempelvis när det gäller 
tidpunkten för ikraftträdande och behov av 
speciella informationsinsatser. Här framgår 
att förslaget bör träda i kraft den 1 januari 
2017. Vidare anges att vissa informations-
insatser behöver genomföras mot ombud, 
företag, myndigheter, övriga organisatio-
ner och allmänheten i Sverige. En del av 

insatserna anges kunna göras inom ramen för 
operatörens löpande informationsinsatser. 

Förslagsställaren bedömer att förslaget sam-
mantaget kommer få övervägande positiva 
konsekvenser för brevmarknadens intressen-
ter. Förslagsställaren beskriver även vilka delar 
av förslaget som kan komma att leda till kost-
nader och framför försök till uppskattningar 
för företag som utnyttjar posttjänsterna. Enligt 
Regelrådet hade det dock varit önskvärt om 
förslagsställaren även gjort kostnadsuppskatt-
ningar för andra postföretag än Postnord.   

      Läs hela yttrandet här
 

Regelrådet har granskat konsekvensutred-
ningen till Livsmedelsverkets förslag på före-
skrifter om ekologisk produktion i storhushåll. 
Enligt Regelrådet uppfyller konsekvensutred-
ningen kraven i förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet anser att uppgifterna om försla-
gets administrativa kostnader är bristfälliga 
och borde kunna förtydligas genom exempel-
beräkningar. Därutöver saknas redovisning av 
särskilda hänsyn till små företag vid reglernas 
utformning. Övriga uppgifter är dock redovi-
sade på ett godtagbart sätt,  vilket slutligen 
avgjort den sammantagna bedömningen.

Livsmedelsverket framför att det finns en 
stor efterfrågan på ekologiska livsmedel 
bland konsumenter och ett intresse bland 
många restauranger och andra storhushåll 
att kunna producera och marknadsföra 
ekologiska livsmedel. Förslaget från Livs-
medelsverket innehåller därför tre olika 
typer av ekologisk märkning för storhushåll. 
Det föreslås att storhushåll ska kunna ange 
att ett visst livsmedel, som inte har bearbe-
tats eller blandats i storhushållet, eller att 
en viss ingrediens är ekologisk. Det föreslås 
även att det ska regleras när ett storhus-
håll kan ange att ett livsmedel som har 
bearbetats eller blandats i storhushållet är 

Ekologisk produktion i storhushåll 

ekologiskt. Den tredje typen av märkning som 
föreslås är att storhushållet kan informera att 
en viss andel av alla råvaror är ekologiska, en 
så kallad andelsmärkning.  Förslaget innehåller 
även regler om hur storhushållet ska dokumen-
tera inköp av råvaror och regler om kontrollen 
som ska utföras av de kommunala kontrollmyn-
digheterna. 

      
      Läs hela yttrandet här
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http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-delbetankandet-som-ett-brev-pa-posten-postbefordran-och-pristak-i-ett-digitaliserat-samhalle-sou-201627/
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm
http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-livsmedelsverkets-forslag-till-foreskrifter-om-ekologisk-produktion-i-storhushall/


Nyhetsbrevet ges ut ca 5 ggr per år. 

Ansvarig utgivare och redaktör:          
Anne lindström 08-681 65 76
 
Redaktion: 
Salina Elmi, Katarina Porko, Per 
Högström och gustaf molander.

Kontakt Regelrådet:
www.regelradet.se
regelradet@regelradet.se 

      Läs hela yttrandet här

Regelrådet finner att konsekvensutred-
ningen som gjorts till ett förslag om ändring 
i lagen om åldersgränser för film som ska 
visas offentligt uppfyller de krav som ställs i 
förordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning.

Regelrådet har granskat Kulturdepartemen-
tets förslag till ändring i lagen om åldersgrän-
ser för film som ska visas offentligt. Förslaget 
innebär att det inte längre ska tas ut en avgift 
när en filmdistributör lämnar in en film för 

granskning för fastställande av åldersgräns för 
filmen. Det ska inte heller finnas krav på att den 
som visar film ska ha ett tillståndskort som visar 
att filmen får visas och för vem.

Regelrådet bedömer att konsekvensutredningen 
håller tillräcklig kvalitet i nästan alla avseenden 
och att den som helhet uppfyller förordningens 
krav.
      Läs hela yttrandet här  
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Regelrådets uppgifter är att granska och 
yttra sig över kvaliteten på konsekvensut-
redningar 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. Regelrådet är ett särskilt besluts-
organ inom Tillväxtverket vars ledamöter 
utses av regeringen. Regelrådet ansvarar 
för sina egna beslut. 

Swedacs förslag till föreskrifter om färdig-
förpackade varor.

 Uppfyller kraven

Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter 
om farleds- och lotsavgifter.

 Uppfyller kraven

Justitiedepartementets betänkande Revi-
sorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34).

 Uppfyller inte kraven

Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter 
om läkemedelshantering.

 Uppfyller kraven

Statens jordbruksverks förslag om ändring 
av föreskrifter (SJVFS 2015:49) om doku-
mentationskrav för växtskyddsmedel.

 Uppfyller kraven

Finansdepartementets Promemoria Vissa 
ändringar vad gäller automatiskt utbyte av 
upplysningar om finansiella konton.

 Uppfyller inte kraven

Skatteverkets hemställan om Automatiskt 
beräknat avdrag för egenavgifter.

 Uppfyller kraven

      Läs mer på www.regelradet.se
     

åldersgränser för 
film som ska visas 
offentligt 

1. Vilka möjligheter (i det stora hela) kan 
digitaliseringen innebära för företag?
Den gör den globala marknaden mycket mer 
tillgänglig, vilket innebär fantastiska möjligheter 
för ett näringsliv som går före i digitaliseringen. 
Vi gläds över företag som Spotify, Klarna, King 
och Mojang och även över företag som Volvo 
och Autoliv som vill vara med i digitaliseringen. 
Digitaliseringen innebär samtidigt ett hot om 
Sverige som land halkar efter i utvecklingen. Då 
försvinner de digitala företagen ur landet.

2.  Finns det problem/hinder för företag att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter?
Lagstiftningen är alltför ofta knuten till en nu-
mera föråldrad, konkret teknik. Om man verk-
ligen ville underlätta för digitaliseringen skulle 
man se över all lagstiftning som inte är teknik-
neutral. Utvecklingen av digitala signaturer har 
försenats av lagstiftarens krav på namnteck-
ning. All lagstiftning som begränsar tillgången 
till data begränsar näringslivets möjligheter 
att utvecklas. Det kan handla om förbud mot 
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Rapportering av värdepappers-
innehav
Regelrådet har bedömt att Riksbankens 
konsekvensutredning bakom förslag om rap-
portering av innehav av värdepapper sam-
mantaget uppfyller kraven i förordningen om 
konsekvensutredning vid regelgivning.  I och 
med att förslaget främst påverkar adminis-
tration är det enligt Regelrådet positivt att 
denna del av konsekvensutredningen uppfyl-
ler kraven. 
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fotografering från drönare, begränsningar vad 
gäller upprättande av dataregister, samkörning 
av databaser, tillgång till offentligt insamlad 
data, etc.

3. Inom vilket/vilka områden tror du att 
digitalisering kan göra störst skillnad för att 
förenkla i företagens vardag?
Digitaliseringen automatiserar administra-
tionen, förenklar finansiella transaktioner, 
transporter och försörjningsnätverk. Den ef-
fektiviserar arbetsprocesser, kunskapsdelning, 
projektledning, rapportering, mätning och 
utvärdering och gör det möjligt att fokusera 
på arbetsresultat, affär, kundnytta snarare än 
allt det organisationsstrul som fortfarande 
kväver de stora industriföretagen och offentlig 
tjänsteutövning i Sverige.
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