
Nu har Regelrådet lämnat sin årsrapport för 
2017 till Näringsdepartementet. I rapporten 
kan man se att resultatet avseende konse-
kvensutredningarnas kvalitet har förbätt-
rats totalt sett, från en andel godtagbara 
konsekvensutredningar uppgående till 52 
procent år 2016 till en andel på 57 procent 
år 2017, vilket Regelrådet finner glädjande. 
Resultatet varierar dock mycket mellan olika 
regelgivare. 

Av statistiken framgår att fyra av fem konse-
kvensutredningar från förvaltningsmyndig-
heter uppfyllde kraven enligt Regelrådet. För 
konsekvensutredningar som remitterades 
från Regeringskansliet uppfyllde drygt en av 
tre kraven. Regelrådet framför i sina sam-
manfattande reflektioner att det är positivt 
att förbättringar har skett avseende vissa 
regelgivare, men att resultatet avseende 
konsekvensutredningar som remitteras från 
Regeringskansliet fortfarande är påfal-
lande lågt. Hos förvaltningsmyndigheter 
ser Regelrådet däremot en god utveckling, 
sett till det sammantagna resultatet. Enligt 
Regelrådet har en stor andel av förvaltnings-

myndigheterna en väl inarbetad metod för 
konsekvensutredningsarbetet, vilket visar 
sig i kvaliteten på de konsekvensutredningar 
som remitteras till Regelrådet.  

Regelrådet vill att svenska departement tar 
tillvara på möjligheten att få konsekvensut-
redningar upprättade på EU-nivå granskade 
av Regelrådet. Likaså vill Regelrådet att de 
yttranden som avges blir användbara för det 
remitterande svenska departementet i det 
fortsatta arbetet. Detta i syfte att EU-reglers 
effekter för svenska företag ska bli så väl 
utredda som möjligt innan de beslutas. 

Slutligen framför Regelrådet att granskningen 

av förslagsställares konsekvensutredningar 
är en viktig del i det fortsatta arbetet för att 
förbättra konsekvensutredningarnas kvalitet. 
Andra delar som Regelrådet framför som 
viktiga är att konsekvensutredningsarbetet 
prioriteras och att ett engagemang för dessa 
frågor finns hos samtliga departement och 
myndigheter. Regelrådet anser också att en 
granskning av konsekvensutredningarnas 
kvalitet i ett tidigare skede skulle ge förut-
sättningar för förslagsställare att komplettera 
konsekvensutredningarna innan de skickas ut 
på extern remiss. 

Näringsdepartementet har remitterat Bover-
kets rapport En mer förutsägbar byggpro-
cess – förenklad kontroll av serietillverkade 
hus. Regelrådet ger konsekvensutredningen 
godkänt.
Regelrådet kritiserar dock regelgivaren för att 
helt ha utelämnat redovisning om förslagets 
påverkan på konkurrensförhållandena för be-
rörda företag samt för avsaknaden av analys 
av hänsyn  till små företag. Redovisningen 
avseende berörda företag utifrån antal och 
storlek hade också kunnat göras mer utförlig. 
I övrigt bedöms redovisningen vara godtag-
bar. 

Förslaget innebär att delar av de uppgifter 

som idag åligger byggnadsnämnderna över-
förs till certifierade sakkunniga, alternativt 
certifierade byggföretag. Bedömningarna 
från de respektive ska godtas av byggnads-
nämnderna som därmed inte längre ska 
kunna avslå en ansökan om bygglov med 
motivering att kraven inte är uppfyllda 
avseende byggnadens lämplighet för sitt 
ändamål, tillgänglighet och användbarhet. 
Reglerna ska gälla för nybyggnad av bostä-
der, vilket även omfattar flytt av befintliga 
byggnader till ny plats. 

Boverket bedömer att de hinder som upp-
står idag när kommuner tillämpar kraven på 
byggnader enligt plan- och bygglagen 
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(2010:900) på olika sätt kommer att försvinna. 

Boverket uppger att det överliggande syftet 
är att skapa bättre förutsättningar för ett 
repeterbart byggande av bostäder,  genom 
att öka förutsägbarheten i bedömningen av 
tekniska egenskapskrav i byggprocessen och 
därigenom öka byggandet av seriebyggda bo-
städer. Boverket bedömer att förslaget medför 
bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv 
industriell produktion av seriebyggda hus, som 
leder till att byggkostnaderna kan sänkas. 
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Regelrådet har granskat EU-kommissionens 
konsekvensanalys avseende en ny EU-
förordning om utsläppskrav för personbilar 
och lätta nyttofordon. Eftersom Regelrå-
det finner att förslaget har en väsentlig 
påverkan på företag har Regelrådet lämnat 
rekommendationer om vad en komplet-
terande svensk konsekvensutredning bör 
innehålla. 

Regelrådet anser att konsekvensanalysen 
tydligt visar att företag påverkas av försla-
get och även vilka branscher som berörs. 
Det går dock inte att se hur svenska företag 
påverkas. 

Regelrådet föreslår därför att en komplette-
rande svensk analys ska belysa både i vilka be-
rörda branscher det finns svenska företag och 
hur dessa påverkas. Regelrådet förordar också 
att det ska analyseras om förslaget påverkar 
företagens kompetensförsörjning och om det 
blir olika effekter i olika svenska regioner. 

Förslaget innebär att det ska ställas nya krav 
på utsläpp av koldioxid från nya fordon från 
2025, och att en ytterligare skärpning av kra-
ven ska ske 2030. Det föreslås också nya sätt 
att stimulera nya fordon med noll eller låga 
utsläpp.

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. 

Miljö- och energidepartementets remiss av 
Energimarknadsinspektionens rapport Ei 
R2017:08 Funktionskrav på elmätare.

 Uppfyller kraven

Finansinspektionens förslag till nya regler 
för betaltjänstleverantörer med anledning 
av det andra betaltjänstdirektivet.

 Uppfyller kraven

Post- och telestyrelsens remiss av förslag till 
föreskrifter om undantag från tillståndsplikt 
för användning av vissa radiosändare.

 Uppfyller inte kraven

Socialdepartementets förslag om Enhetliga 
priser på receptbelagda läkemedel. 

 Uppfyller kraven

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter 
om transport av farligt gods med luftfartyg. 

 Uppfyller kraven    
       
Socialdepartementets förslag om Sjukpen-
ninggrundande inkomst för företagare 
under företagets uppbyggnadsskede.

 Uppfyller inte kraven

SCBs förslag om IT-användning i företag.
 Uppfyller kraven 

1. Vad vill du vill lyfta fram från Regelrådets 
årsrapport för 2017? 
Som helhet har det generellt sett skett en 
förbättring avseende kvaliteten på konse-
kvensutredningarna. Det är fortfarande en 
alldeles för hög andel som är underkända. 
Risken är därför stor att det fattas beslut om 
regler där konsekvenserna för de företag 
som kommer att beröras inte är tillräckligt 
utredda. Det är fortsatt så att konsekvens-
utredningar från Regeringskansliet har stora 
brister. Hela två av tre av de konsekvensut-
redningar som Regelrådet granskat därifrån 
är bristfälliga. Genom vår utvecklade statis-
tikinsamling kan vi se på vilka områden som 
det är vanligt att kvaliteten brister. Även om 
statistiken förbättrats de senare åren anser 
jag att resurser måste satsas på konsekvens-
utredningar för att höja kvaliteteten. 

2. Har det skett några förändringar i arbetet 
med konsekvensutredningar under dina tre 
år som ordförande? 
Under min tid som ordförande har en hel 
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Ny modell för 
föräldraförsäkringen
Regelrådet har granskat betänkandet SOU 
2017:101 om föräldraförsäkringen och finner 
att konsekvensutredningen som helhet, trots 
vissa brister, uppfyller de krav som ställs.

I utredningen föreslås att föräldrapenning 
ska kunna tas ut tills barnet fyller tio år och 
färre dagar med föräldrapenning än idag ska 
kunna överlåtas.
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Pernilla Lundqvist, ordförande Regelrådet

del skett på granskningsområdet. Vi har 
utvecklat våra yttranden till att bli mer detal-
jerade och visar på vad som brister och vi har 
utvecklat själva granskningsarbetet. Samar-
betet med Tillväxtverket har utökats när det 
gäller tolkning av KUFen, konsekvensutred-
ning vid regelgivning, vilket jag anser gynnar 
samtliga parter såsom upprättare, rådgivare 
och granskare. Genom mer omfattande 
statistikinsamling från vår granskning kan vi 
även följa upp områden där det föreligger 
störst brister. 

3. Vad vill Regelrådet fokusera på under sitt 
ordförandeskap för RegWatchEurope 2018? 
Dels det arbete som bedrivits de senare åren 
men framförallt fokus på erfarenheter och 
lärdomar från övriga länder för att utveckla 
vår egen granskning och påverka andra län-
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14mars
Regelrådet sammanträder 
28 mars
Regelrådet sammanträder
11 april
Regelrådet sammanträder
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