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SAMMANFATTNING 
 
Uppdateringen av företagens administrativa kostnader visar en minskning för perioden 2006-
2012 med 6 770 Mkr eller 7 %. För perioden 2010-2012, som denna uppdatering omfattade, blev 
minskningen 3 893 Mkr eller 4 %. Efter uppdateringen 2010-2012 uppgår de sammanlagda 
administrativa kostnaderna till 89 747 Mkr. Siffran för nollbasen 2006 var 96 517 Mkr. 
 
Siffrorna för den prognos som gjordes i samband med mätningen för år 2009 och som avsåg 
åren 2010 och framåt har till stora delar verifierats i denna uppdatering. De förändringar som 
skett utöver prognosen har inte påverkat resultatet totalt sett. 
 
Förändringar i administrativa kostnader har under 2010-2012 identifierats inom 13 
mätområden. Störst förändring sedan 2009 har skett inom associationsrätten och 
bokföringsområdet. De sammanlagda kostnadsförändringarna fördelar sig per mätområde 
enligt nedan: 
 

 Arbetsrättsområdet (- 90 Mkr) 

 Associationsrätt (- 2 649 Mkr) 

 Bokföring (- 722 Mkr) 

 Bygg- och fastighetsrätt (+ 2 Mkr) 

 Energiområdet (- 192 Mkr) 

 Finansområdet (+ 34 Mkr) 

 Hälso- och sjukvårdsområdet (-14 Mkr) 

 Jordbruksområdet (- 11 Mkr) 

 Kommunikationsområdet (-94 Mkr) 

 Miljöområdet (-17 Mkr) 

 Skatteområdet (+ 75 Mkr) 

 Transportområdet (- 114 Mkr) 

 Årsredovisningsområdet (- 102 Mkr) 
 
Två förändringar som medför omfattande förändringar av de administrativa kostnaderna har 
inträffat under mätperioden. Genom den s.k. revisorsreformen införs nya gränsvärden för 
revisorsplikten vilket gör att många mindre bolag nu inte längre har krav på sig att ha revisor. 
Detta medför en minskning av den administrativa kostnaden för informationskravet att 
tillhandahålla upplysningar till revisor med 2 649 Mkr eller 15 procent. Den andra omfattande 
förändringen har skett inom bokföringslagen där fler mindre företag nu får tillämpa den så 
kallade kontantmetoden utan att behöva ange särskilda skäl. Förändringen medför en minskad 
administrativ kostnad för informationskravet om löpande bokföring med 723 Mkr eller 8 
procent. 
 

Av de 200 största informationskraven i Tillväxtverkets databas har sammantaget 82 
informationskrav resulterat i någon form av hantering i uppdateringen. 26 av 
informationskraven har medfört kostnadsmässiga förändringar. Utöver dessa krav har två nya 
informationskrav tillkommit som har medfört betydande förändringar av de administrativa 
kostnaderna. Det nya kravet om att löpande notera uttag ur kassaregister medför en ny 
administrativ kostnad på 153 Mkr. Det nya kravet på arbetsgivare att genomföra 
riskbedömningar ur ett belastningsergonomiskt perspektiv medför en ny administrativ kostnad 
om 78 Mkr. Kopplat till de undersökta kraven i mätningen tas även ett krav bort till följd av en 
förändring inom miljörapporteringssystemet vilket innebär en minskning med 17 Mkr. 
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1 INLEDNING 

1.1 En slutlig uppdatering av företagens administrativa 
kostnader  

Regeringen har i regleringsbrevet för 2013 gett Tillväxtverket i uppdrag att göra en slutlig 
uppdatering av mätningarna av företagens administrativa kostnader för perioden 2010-2012. 
Uppdraget har varit avgränsat till att omfatta de 200 informationskrav som medför störst 
administrativ kostnad för företagen i Tillväxtverkets databas Malin enligt 2009 års mätning. I 
uppdateringen har även en översyn av betydelsefulla förändringar i regelverken som skett under 
2010-2012 utöver de 200 största kraven genomförts. Tillväxtverket anlitade konsultföretaget 
Ramböll Management att genomföra uppdateringen. Uppdraget har löpt under en 
tvåmånadersperiod, från mitten av mars till mitten av maj. 
 

1.2 Genomförande och metod 
 
Tillväxtverket har sedan 2006 genomfört mätningar av företagens administrativa kostnader 
uppdelat på 17 olika mätområden. 11 departement och 42 myndigheter tillsammans med ett 
fyrtiotal näringslivsorganisationer har i varierande utsträckning varit involverade i arbetet. 
 
Det som mäts är de administrativa kostnader som uppstår när företag ska upprätta, lagra eller 
överföra information till följd av krav i regler. Det är endast de administrativa kostnaderna som 
mäts. De kostnader som inte ingår i mätningarna är till exempel investeringskostnader samt 
skatter och avgifter. 
 
Mätningarna av administrativa kostnader genomförs enligt standardkostnadsmodellen. 
Modellen används eller har tidigare använts i samtliga medlemsländer i EU, Europeiska 
kommissionen, Världsbanken och OECD. I standardkostnadsmodellen används djupintervjuer 
med företag för att identifiera hur mycket tid det tar att administrera olika krav. I samband med 
intervjuerna fångas även konkreta regelförenklingsförslag upp från företagen. 
 
Den administrativa kostnaden beräknas enligt standardkostnadsmodellen genom att det för 
varje enskilt krav i regler tas hänsyn till tidsåtgång, lönekostnad, antal företag som omfattas 
samt hur ofta kravet utförs. 
 
Mätningarna av de administrativa kostnaderna påbörjades 2006 med en första mätning av de 
regelområden som bedömdes relevanta för företagen, en så kallad nollbasmätning. Nollbasen 
visar hur mycket lagstiftningen kostade företag i Sverige den 1 juli 2006. Mätningarna har sedan 
nollbasen uppdaterats med regelbundna intervall för att visa på förändringarna av de 
administrativa kostnaderna. 
 

1.3 Uppdateringens avgränsning 
 
Den uppdatering av de administrativa kostnaderna som genomförs i årets uppdatering avser 
perioden 2010 till 2012. Speciellt för denna uppdateringsomgång är att fokus har lagts på de 
200 mest omfattande informationskraven, dvs. de informationskrav som 2009 har genererat 
störst administrativ kostnad för företagen. Dessa 200 informationskrav har uppdaterats i 
enlighet med tidigare förfarande. 
 
Utöver att kartlägga förändringar i dessa informationskrav har det i uppdateringen även ingått 
att göra en kartläggning om det under den aktuella perioden har trätt ikraft några andra 
betydande förändringar i informationskrav1, samt genomföra motsvarande uppdatering av de 
informationskrav där det har införts några nya informationslösningar – exempelvis e-lösningar 
– som har förändrat möjligheten för företagen att hantera informationskraven, exempelvis 
möjligheten att skicka in elektroniska blanketter. 
 
Följande informationskrav har således uppdaterats: 
 

                                                             
1 I uppdraget definieras betydande förändringar som nya informationskrav, borttagna informationskrav, eller förändrade 

informationskrav, som kan tänkas medföra en ökning eller minskning av företagens administrativa kostnader på minst 30 Mkr. 
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 De 200 informationskrav som har beräknats till högst kostnad i 2009 års version av 
Tillväxtverkets databas Malin 

 Övriga befintliga eller nya informationskrav vars administrativa kostnader har bedömts 
minska eller öka med minst ca 30 Mkr (vilket är den ungefärliga kostnaden för det 
200:e kravet i databasen Malin). 

 
I arbetet med att kartlägga de administrativa kostnaderna har kontakt tagits med myndigheter 
och departement. I Tabell 1 nedan redogörs för vilka myndigheter och departement som 
kontaktats med anledning av att de ansvarar för något eller några av de 200 dyraste 
informationskraven. 

Tabell 1: 17 mätområden inkl. ansvariga myndigheter och departement som berörs av mätningarna 
2010-1012 

 

 
Utöver de myndigheter och departement som är ansvariga för några av de 200 undersökta 
informationskraven har Ramböll även kontaktat följande myndigheter för att be om assistans 
att bedöma om några övriga betydande förändringar har skett under den aktuella mätperioden: 
 
 
 
 

Område 
 

Ansvarigt departement Ansvarig myndighet 

Arbetsrättområdet 
 

Arbetsmarknadsdepartementet 
Socialdepartementet 
 

Arbetsmiljöverket 
Diskrimineringsombudsmannen 
Försäkringskassan 

Associationsrättsområdet Justitiedepartementet Bolagsverket 

Bokföringsområdet Justitiedepartementet Bokföringsnämnden 

Bygg- och fastighetsrättsområdet Miljödepartementet 
 

Boverket 

Energiområdet 
 

Näringsdepartementet 
Försvarsdepartementet 
 

Elsäkerhetsverket  
Energimarknadsinspektionen  
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

Finansområdet 
 

Justitiedepartementet 
Finansdepartementet 

Finansinspektionen 
Konsumentverket 

Hälso- och sjukvårdsområdet 
 

Socialdepartementet Läkemedelsverket 
Försäkringskassan 
Socialstyrelsen 

Jordbruksområdet Landsbygdsdepartementet Jordbruksverket 

Kommunikationsområdet Näringsdepartementet Post- och telestyrelsen 

Livsmedelsområdet Landsbygdsdepartementet Livsmedelsverket 

Miljöområdet 
 

Miljödepartementet 
Landsbygdsdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Näringsdepartementet 
 

Naturvårdsverket 
Boverket 
Jordbruksverket 
Havs- och vattenmyndigheten 
Energimyndigheten 
Kemikalieinspektionen 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
Sjöfartsverket 
Skogsstyrelsen 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Transportstyrelsen 

Produkt- och konsumentområdet 
 

Näringsdepartementet 
Justitiedepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Socialdepartementet 
Försvarsdepartementet 
 

Elsäkerhetsverket 
Konsumentverket 
Arbetsmiljöverket 
Läkemedelsverket 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
Transportstyrelsen 

Skatteområdet Finansdepartementet Skatteverket 

Statistikområdet Finansdepartementet SCB 

Transportområdet Näringsdepartementet Transportstyrelsen 

Tull och utrikeshandelsområdet Finansdepartementet Tullverket 
 

Årsredovisningsområdet Justitiedepartementet Bokföringsnämnden 
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 Arbetsförmedlingen 

 Energimyndigheten 

 Exportkreditnämnden 

 Havs- och vattenmyndigheten 

 Folkhälsoinstitutet 

 Kammarkollegiet 

 Kommerskollegium 

 Medlingsinstitutet 

 Myndigheten för radio och TV 

 Riksgälden 

 Rikspolisstyrelsen 

 Sametinget 

 Skogsstyrelsen 

 Svenska Kraftnät 

 Tillväxtanalys 

 Trafikanalys 

 Trafikverket 

 Sjöfartsverket 

 Swedac 

 Inspektionen för strategiska produkter 

 

1.4 Uppdateringen i förhållande till tidigare mätningar 
 
Uppdateringsarbetet 2010-2012 har utgått från mätningen 2009. I denna mätning genomfördes 
en fullständig uppdatering av samtliga informationskrav. I samband med mätningen 2009 
gjordes också en prognos för 2010 och framåt där planerade förändringar i regelverken som 
väntades träda ikraft under 2010 och framåt mättes och kostnadssattes.  
 
Denna prognos kan delas in i de förändringar som har verifierats i 2012 års uppdatering 
respektive de som inte har det. I enlighet med 2012 års uppdrag har följande förändringar 
verifierats i denna uppdatering: 
 

 Förändringar som berör något av de 200 dyraste informationskraven 

 Förändringar som är prognosticerade till en förändrad kostnad om ca 30 Mkr eller mer 
 
I den totala administrativa kostnad som presenteras i denna rapport ingår inte de 
prognosticerade förändringar av administrativa kostnader som inte uppfyller kriterierna ovan 
och därmed inte har verifierats i uppdateringen. De avgränsningar som har satts för uppdraget 
innebär som exempel att borttagandet av informationskravet om Kontrollmärke inom 
förordningen om vägtrafikregister, som i 2010 års prognos bedömdes minska de 
administrativa kostnaderna på transportområdet med 14,5 Mkr, inte har räknats med i 2012 års 
uppdatering. 
 
Utifrån en summering av de kostnadsförändringar som prognosticerades 2010 och som ej har 
verifierats i 2012 års mätning uppgår den ej verifierade administrativa nettoförändringen till en 
minskning om 17 Mkr för samtliga mätområden. Detta innebär att om de prognosticerade 
kostnadsändringar som uppskattades 2010 och som inte har verifierats i denna uppdatering 
ligger fast bör de totala slutliga administrativa kostnaderna i denna uppdatering minska med 
ytterligare 17 Mkr. 
 
Av dessa är de största förändringarna inom respektive mätområde: 
 

 Finansområdet (+31 Mkr) 

 Hälso- och sjukvårdsområdet (-26 Mkr) 

 Transportområdet (-19 Mkr) 
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2 FÖRÄNDRING AV ADMINISTRATIVA 
KOSTNADER 2010-2012 

Efter uppdateringen 2010-2012 kan konstateras att de totala administrativa kostnaderna 
uppgår till 89 747 Mkr. Totalt har de administrativa kostnaderna därmed minskat med 7 % eller 
6 770 Mkr sedan nollbasmätningen 2006. I jämförelse med föregående uppdatering under 2009 
har de administrativa kostnaderna minskat med 3 893 Mkr vilket motsvarar 4 procentenheters 
förändring. I tabellen nedan redogörs för hur de administrativa kostnaderna har utvecklats 
sedan 2006 års mätning.  

 
De siffror som tidigare har kommunicerats, bl.a. genom Regeringens skrivelse 2009/10:226  
kring Regelförenklingsarbetet 2006-2010, har under denna uppdateringsomgång varit föremål 
för en översyn. Den tidigare kommunicerade siffran om en total minskning om 7,3 % till och 
med år 2010 har i denna uppdatering justerats till 7 %. Denna förändring är en nettoförändring 
av de administrativa kostnaderna som bygger på andra eller justerade bruttoförändringar 
jämfört med gjorda uppskattningar i 2010 års prognos. 

 

Tabell 1. Förändring av de administrativa kostnaderna 2006-2012 

2006 2009 2012 2006-2012 2010-2012

Totalt 96 517 93 640 89 747

Förändring -2 877 -6 770 -6 770 -3 893

Förändring % 0,0% -3,0% -7,0%

Områden
Administrativa kostnader (Mkr)

 
 

2.1 De största förändringarna av administrativa 
kostnader 

I denna uppdateringsomgång har kostnadsförändringar identifierats för totalt 29 olika 
informationskrav. En överväldigande del av den totala administrativa kostnadsminskningen på 
3 893 Mkr kan emellertid härledas från förändringar av två informationskrav.  
 
Med anledning av den s.k. revisorsreformen (SFS 2010:834) slopas revisionsplikten under den 
aktuella mätperioden för de minsta bolagen genom att nya gränsvärden införs. De nya 
gränsvärdena innebär att uppskattningsvis 177 000 färre bolag idag berörs av kravet på att 
tillhandahålla upplysningar till revisor. Ändringen medför en minskad administrativ kostnad på 
2 649 Mkr vilket utgör nästan 70 % av den totala kostnadsförändringen under den aktuella 
mätperioden. 
 
Den näst största förändringen under mätperioden har skett med anledning av de ändringar som 
har trätt ikraft för informationskravet löpande bokföring. Genom en förändring i 
bokföringslagen får nu alla mindre företag, både företag som upprättar årsbokslut och 
årsredovisning och som har en nettoomsättning som understiger 3 miljoner kronor, tillämpa 
den så kallade kontantmetoden utan att behöva ange särskilda skäl. Tidigare gällde dessa 
bestämmelser endast vissa företag under förutsättning att de endast hanterar ett mindre antal 
fakturor eller andra handlingar i verksamheten och att fordringarna och skulderna enligt dessa 
inte uppgår till avsevärda belopp. De nya reglerna gör att fler mindre företag nu har möjlighet 
att använda sig av kontantmetoden vilket innebär en förenkling för dessa företag. Den totala 
administrativa kostnaden för kravet minskar i uppdateringen med 723 Mkr. 
 
I bilaga 1 finns sammanställt samtliga förändringar av de administrativa kostnaderna under 
mätperioden fördelat per informationskrav. 
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3 FÖRÄNDRING AV ADMINISTRATIVA   
KOSTNADER PER MÄTOMRÅDE 2010-2012 

 
I detta avsnitt redogörs för de största förändringarna som har skett per område mellan 2010 och 
2012. I tabellen nedan återfinns en översiktlig sammanställning av hur de administrativa 
kostnaderna för respektive mätområde har utvecklat sig under 2010-2012 och i jämförelse med 
tidigare mätningar. 
 

Tabell 2. Förändring av de administrativa kostnaderna totalt och per mätområde 2006-2012 

2006 2009 2012 2006-2012 2010-2012

6 343 5 858 5 768 -575 -90

0,0% -7,6% -9,1%

24 631 24 728 22 079 -2 552 -2 649

0,0% 0,4% -10,4%

22 895 22 930 22 208 -687 -722

0,0% 0,2% -3,0%

7 146 7 147 7 149 2 2

0,0% 0,0% 0,0%

1 023 809 617 -406 -192

0,0% -20,9% -39,7%

2 571 2 984 3 018 447 34

0,0% 16,1% 17,4%

1 019 1 343 1 330 311 -14

0,0% 31,8% 30,5%

624 373 362 -262 -11

0,0% -40,2% -42,0%

230 354 260 29 -94

0,0% 53,5% 12,7%

8 400 5 333 5 333 -3 067

0,0% -36,5% -36,5%

3 647 3 531 3 514 -133 -17

0,0% -3,2% -3,7%

4 520 4 444 4 444 -76

0,0% -1,7% -1,7%

6 348 6 783 6 859 511 75

0,0% 6,9% 8,0%

299 292 292 -7

0,0% -2,3% -2,3%

2 976 2 978 2 864 -112 -114

0,0% 0,0% -3,8%

1 929 1 930 1 930 1

0,0% 0,0% 0,0%

1 914 1 822 1 721 -193 -102

0,0% -4,8% -10,1%

Totalt 96 517 93 640 89 747

Förändring -2 877 -6 770 -6 770 -3 893

Förändring % 0,0% -3,0% -7,0%

Tull och utrikeshandel

Årsredovisningslagen

Områden
Administrativa kostnader (Mkr)

Skatteområdet

Statistikområdet

Transportområdet

Miljöområdet

Produkt- och 

konsumentområdet

Arbetsrättsområdet

Associationsrätt

Bokföring

Bygg- och fastighetsrätt

Energiområdet

Finansområdet

Hälso- och 

sjukvårdsområdet

Jordbruksområdet

Kommunikationsområdet

Livsmedelsområdet
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3.1 Arbetsrättsområdet 
 
Den totala administrativa kostnaden för arbetsrättsområdet vid 2012 års uppdatering uppgår till 
5 768 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 575 Mkr sedan nollbasmätningen 2006 och en 
minskning med 90 Mkr sedan 2009 års uppdatering.  
 
Av de sammanlagt 29 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har förändringar av 
den administrativa kostnaden kunnat noteras för ett krav. Informationskravet 
”Skyddskommittémöten” tas bort i sin helhet vilket innebär en kostnadsminskning med 168 
Mkr, en minskning som prognosticerades redan vid 2009 års mätning och därmed ingår i 2010-
års prognos. Förändringen beror på att det nu finns en möjlighet att genomföra 
skyddskommittémöten i samband med de arbetsplatsmöten som sker enligt lagen om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL). Genom borttagandet av kravet på skyddskommitté är det 
nu möjligt för ett och samma organ att uppfylla båda regleringarna och på så sätt undvika 
dubbelbehandling av samma frågor. 
 
Utöver de 29 informationskraven i uppdateringen inom arbetsrättsområdet har det tillkommit 
ett nytt krav om att genomföra riskbedömningar utifrån ett belastningsergonomiskt perspektiv. 
Avsikten med den nya bestämmelsen är att de nya bedömningarna ska leda till ett mer 
systematiskt arbete med att identifiera, bedöma och åtgärda risker för belastningsbesvär inom 
alla näringsgrenar, branscher och företag och därmed minska kostnaderna för 
belastningsbesvär. Kravet innebär en ökad administrativ kostnad för företagen om 78 Mkr i och 
med att processen förtydligas. Det nya kravet innebär samtidigt en ökad följsamhet och bättre 
förebyggande arbete bland arbetsgivare, vilket bedöms leda till färre belastningsskador. 
 

3.2 Associationsrätt 
 
Den totala administrativa kostnaden för associationsrättsområdet vid 2012 års uppdatering 
uppgår till 22 079 Mkr, vilket innebär en minskning med 2 552 Mkr sedan nollbasmätningen 
2006 och en minskning med 2 649 Mkr sedan 2009-års uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 23 informationskrav som undersöks i denna uppdatering inom 
associationsrätten har förändringar av den administrativa kostnaden kunnat noteras för ett 
informationskrav. Med anledning av den s.k. revisorsreformen (SFS 2010:834) slopas 
revisionsplikten för de minsta bolagen. Ändringen innebär att uppskattningsvis 177 000 bolag 
undantas revisionsplikten vilket medför en minskad administrativ kostnad på 2 649 Mkr. 
 
Enligt de nya reglerna ska ett privat aktiebolag även i fortsättningen ha minst en revisor, om 
bolaget uppfyller minst två av följande tre villkor för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren: 
 

•  Fler än 3 anställda (i medeltal) 
•  Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning 
•  Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning 

 
Fyra andra informationskrav har också förändrats under mätperioden, dock utan att 
ändringarna påverkar de administrativa kostnaderna. Förändringar i regelverken kring 
revisorsgranskning innebär exempelvis ingen förändring av de administrativa kostnaderna då 
Bolagsverket ska ha in samma handlingar som tidigare. De övriga ändringar som har 
identifierats gäller förtydliganden eller är av sådan omfattning att endast en obetydlig 
population påverkas.  
 

3.3 Bokföring 
 
Den totala administrativa kostnaden för bokföringsområdet vid 2012 års uppdatering uppgår till 
22 208 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 687 Mkr jämfört med 2006 års mätning2 och 
en minskning med 722 Mkr jämfört med 2009 års uppdatering. 
 

                                                             
2 Kostnaden är lägre än den prognos som gjordes av Finansdepartementet i samband med Regeringens skrivelse 2009/10:226. 

Detta beror på att det inte har funnits något underlag för beräkningar att ta del av. Istället har det genomförts en självständig 
utredning och beräkning. 
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Av de sammanlagt 9 informationskrav som berörs av denna uppdatering har 
kostnadsförändringar noterats för två informationskrav: ”Löpande bokföring” samt 
”Årsbokslut”. Den största förändringen har skett med anledning av ändringar i 
informationskravet ”Löpande bokföring” som har lett till en kostnadsminskning med 723 Mkr. 
Ändringar i Årsredovisningslagen har lett till att gränsvärden för mindre företag ändrats vilket 
har gjort att fler företag kan avsluta sin löpande bokföring med ett årsbokslut istället för en 
årsredovisning. 
 
Ändringen i informationskravet ”Löpande bokföring” innebär att alla mindre företag, både 
företag som upprättar årsbokslut och årsredovisning och som har en nettoomsättning som 
understiger 3 miljoner kronor, får tillämpa kontantmetoden3 utan att behöva ange särskilda 
skäl. Tidigare gällde dessa bestämmelser endast mindre företag som upprättar årsbokslut samt 
mindre aktiebolag, ekonomiska föreningar, finansiella företag, stiftelser samt vissa handelsbolag 
under förutsättning att det endast förekommer ett mindre antal fakturor eller andra handlingar 
i verksamheten och att fordringarna och skulderna enligt dessa inte uppgår till avsevärda 
belopp.  
 
Den mest betydande ändringen i informationskravet ”Årsbokslut” innebär att gränsvärden för 
de företag som betecknas som ”mindre företag” och som kan tillämpa årsbokslut istället för 
årsredovisning ändras från 50/25/50 till 50/40/80 (antal anställda/balansomslutning/ 
nettoomsättning). Förändringen möjliggör för fler företag att använda sig av årsbokslut vilket 
gör att de administrativa kostnaderna totalt sett minskar. 
  
Två andra informationskrav har också förändrats, dock utan att ändringarna påverkar de 
administrativa kostnaderna. Ändringen i informationskravet ”Verifikationer” är ett 
förtydligande som innebär att företag kan använda gemensamma verifikationer. I praktiken 
innebär lagändringen ingen reell förändring enligt de experter som intervjuats då den insparade 
tiden som uppkommer när man går över till gemensam verifikation balanseras av ökade krav på 
underlagens spårbarhet.  
 

3.4 Bygg- och fastighetsrätt 
 
Den totala administrativa kostnaden för bygg- och fastighetsrättsområdet vid 2012 års 
uppdatering uppgår till 7 149 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 2 Mkr sedan 
nollbasmätningen 2006 och 2009 års uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 11 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har förändringar av 
den administrativa kostnaden identifierats för 2 informationskrav: ”Samråd efter bygganmälan” 
som innebär lägre administrativa kostnader och ”Ansökan om tillstånd för bygglov” som 
innebär en ökad administrativ kostnad. 
 
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag ikraft som i sin helhet ersatte den tidigare plan- 
och bygglagen, samt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm. Den nya lagen som 
har följt på omfattande förarbeten och remisser har en ny struktur. Avsikten är att förenkla 
plan- och byggprocessen samtidigt som kontrollen av byggandet åter skärps genom ökade 
sanktionsmöjligheter. De sammantagna förändringarna på de administrativa kostnaderna som 
undersöks i denna uppdatering är emellertid små. 
 
Den största förändringen i administrativa kostnader följer på att bygglovshandlingarna 
framöver ska vara utformade så att kommunen kan pröva om kraven på ändamålsenlighet och 
tillgänglighet kan komma att uppfyllas, och att byggherren redan i ansökan om lov ska lämna 
förslag till kontrollansvarig. I praktiken innebär det att företagen tvingas projektera längre och 
lägga mer pengar i tidiga skeden än tidigare.  
 
 
 
 

                                                             
3 Kontantmetoden innebär att affärshändelsen endast behöver bokföras en gång, dvs. då betalning sker till skillnad från 

faktureringsmetoden som innebär att en affärshändelse bokförs två gånger: bokföring av inkomster när kundfakturor skapas och 
utgifter när leverantörsfakturor inkommer. 
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3.5 Energiområdet 
 
Den totala administrativa kostnaden för energiområdet vid 2012 års uppdatering uppgår till 617 
Mkr, vilket motsvarar en minskning med 406 Mkr sedan nollbasmätningen 2006 och en 
minskning med 192 Mkr sedan 2009 års uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 8 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har förändringar av 
den administrativa kostnaden uppstått för 3 informationskrav. De två dyraste 
informationskraven – ”Anmälan av installationsarbete” och ”Färdiganmälan” – tas bort i sin 
helhet i linje med den prognos som gjordes i samband med 2009 års uppdatering och innebär 
en kostnadsminskning med 198 Mkr. Den administrativa kostnaden för kravet om ”Anmälan av 
elleverans” ökar med 6 Mkr som en följd av införandet av det tredje el- och 
gasmarknadsdirektivet.  
 
 

3.6 Finansområdet 
 
Den totala administrativa kostnaden för finansområdet vid 2012 års uppdatering uppgår till  
3 018 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 447 Mkr sedan nollbasmätningen 2006 och en 
ökning med 34 Mkr sedan 2009 års uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 17 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har förändringar av 
den administrativa kostnaden kunnat noteras för ett informationskrav. Den stora förändringen 
på finansområdet 2010-2012 utgörs av den nya konsumentkreditlagen som trädde ikraft den 1 
januari 2011. I en tillhörande föreskrift avskaffas undantaget för krediter kortare än tre månader 
i samband med att kreditgivaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att 
fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Denna förändring innebär framför allt att 
så kallade SMS-lån inte längre kan undantas kravet. Förändringen medför en ökad 
administrativ kostnad på 34 Mkr. 
 

3.7 Hälso- och sjukvårdsområdet 
 
Den totala administrativa kostnaden för hälso- och sjukvårdsområdet vid 2012 års uppdatering 
uppgår till 1 330 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 311 Mkr sedan nollbasmätningen 2006 
men en minskning med 14 Mkr sedan 2009 års uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 10 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har förändringar av 
den administrativa kostnaden kunnat noteras för ett krav: ”Läkarintyg vid nedsatt 
arbetsförmåga pga. sjukdom”. Denna kostnadsminskning på 14 Mkr prognosticerades redan vid 
föregående uppdatering som en följd av pilotprojektet att möjliggöra elektronisk inlämning av 
läkarintyg. 
 

3.8 Jordbruksområdet 
 
Den totala administrativa kostnaden för jordbruksområdet vid 2012 års uppdatering uppgår till 
362 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 262 Mkr sedan nollbasmätningen 2006 och en 
minskning med 11 Mkr sedan 2009 års uppdatering. 
 
Av de 2 informationskrav inom Jordbruksområdet som undersöks i denna uppdatering har det 
skett förändringar i ett av kraven - ”Ansökan om direktstöd och utbetalning - gårdsstöd” – till en 
minskad administrativ kostnad om 11 Mkr. De minskade administrativa kostnaderna uppstår 
huvudsakligen till följd av att fler företag använder sig av ett elektroniskt ansökningsförfarande 
och att kraven på att bifoga så kallade skiftesredovisningar/blockkartor har slopats för detta 
förfarande. 
 

3.9 Kommunikationsområdet 
 
Den totala administrativa kostnaden för kommunikationsområdet vid 2012 års uppdatering 
uppgår till 260 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 29 Mkr sedan nollbasmätningen 2006 men 
en minskning med 94 Mkr sedan 2009 års uppdatering. 
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Av de 4 informationskrav inom kommunikationsområdet som har undersökts i denna 
uppdatering har kostnadsförändringar skett i ett av kraven. Till följd av att Post- och 
Telestyrelsen har utvecklat en ny e-tjänst som hjälper till att identifiera s.k. kakor (cookies) på 
webplatser minskar de administrativa kostnaderna för företagen att efterleva kravet med 
hälften. Förändringen hanterades redan i tidigare gjord prognos 2010 där kostnaden för kravet 
halverades. Denna förändring har verifierats i denna uppdatering. 
 

3.10 Livsmedelsområdet 
 
Den totala administrativa kostnaden för livsmedelsområdet vid 2012 års uppdatering uppgår till 
5 333 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 3 067 Mkr sedan nollbasmätningen 2006 men 
ingen förändring sedan 2009 års uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 10 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har det under den 
aktuella uppdateringsperioden inte skett några relevanta och kostnadspåverkande förändringar.  
 

3.11 Miljö 
 
Den totala administrativa kostnaden för miljöområdet vid 2012 års uppdatering uppgår till  
3 514 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 133 Mkr sedan nollbasmätningen 2006 och en 
minskning med 17 Mkr jämfört med 2009 års uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 11 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har det under den 
aktuella uppdateringsperioden skett kostnadspåverkande förändringar för ett krav. Som en 
konsekvens av denna förändring tas även ett informationskrav bort i mätningen. Genom 
ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport hanteras från och med år 2010 
produktionsuppgiftslämning för så kallade täkter inom ramen för miljörapporteringssystemet. 
Det medför att kravet om att rapportera om mängder och exploatör vid täkt och stenkross tas 
bort. En mindre del av kostnaderna för kravet förs över på kravet om dokumentation av 
miljörapport vid miljöfarlig verksamhet. 
 

3.12 Produkt- och konsumentområdet 
 
Den totala administrativa kostnaden för produkt- och konsumentområdet vid 2012 års 
uppdatering uppgår till 4 444 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 76 Mkr sedan 
nollbasmätningen 2006 men ingen förändring sedan 2009 års uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 22 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har det under den 
aktuella uppdateringsperioden inte skett några relevanta och kostnadspåverkande förändringar.  

 
3.13 Skatteområdet 
 
Den totala administrativa kostnaden för skatteområdet vid 2012 års uppdatering uppgår till 
6 859 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 511 Mkr sedan nollbasmätningen 2006 och en 
ökning med 75 Mkr sedan 2009 års uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 21 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har förändringar av 
den administrativa kostnaden kunnat noteras för 4 informationskrav. Utöver dessa krav har ett 
nytt informationskrav tillkommit. Det nya kravet om att tillfälliga uttag ur en kassa ska noteras 
ökar den administrativa kostnaden med 153 Mkr. 
 
Skatteområdet utgör ett av uppdateringens mest omfattande områden. Den stora lagmässiga 
förändringen på området under perioden är att ett flertal lagar har slagits samman till en ny 
skatteförfarandelag. Förändringen som sådan medför emellertid inga kostnadsmässiga 
förändringar för informationskraven som undersöks i denna uppdatering. 
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3.14 Statistikområdet 
 
Den totala administrativa kostnaden för statistiksområdet vid 2012 års uppdatering uppgår till 
292 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 7 Mkr sedan nollbasmätningen 2006 men ingen 
förändring jämfört med 2009 års uppdatering. 
 
I det enda informationskrav som undersöks i denna uppdatering har någon förändring av den 
administrativa kostnaden inte skett. 
 

3.15 Transportområdet 
 
Den totala administrativa kostnaden för transportområdet vid 2012-års uppdateringsomgång 
uppgår till 2 864 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 112 Mkr sedan nollbasmätningen 
2006 och en minskning med 114 Mkr sedan 2009 års uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 10 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har förändringar av 
den administrativa kostnaden kunnat noteras för två informationskrav. Den 1 april 2010 kom 
nya föreskrifter ut som medför tre lättnader vilka påverkar kraven om att upprätta maskin- och 
skeppsdagbok. Förändringen innebär bl.a. en möjlighet att föra s.k. journaler istället för 
skeppsdagböcker och maskindagböcker. De nya föreskrifterna minskar de administrativa 
kostnaderna med hälften för nästan två av tre berörda företag. 
 

3.16 Tull och utrikeshandel 
 
Den totala administrativa kostnaden för tull- och utrikeshandelsområdet vid 2012 års 
uppdatering uppgår till 1 930 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 1 Mkr sedan 
nollbasmätningen 2006. Inga kostnadsförändringar har skett i jämförelse med 2009 års 
uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 4 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har det under den 
aktuella uppdateringsperioden inte skett några relevanta och kostnadspåverkande förändringar.  
 

3.17 Årsredovisningslagen  
 
Den totala administrativa kostnaden för årsredovisningsområdet vid 2012 års uppdatering 
uppgår till 1 721 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 193 Mkr sedan nollbasmätningen 
2006 och en minskning med 102 Mkr sedan 2009 års uppdatering. 
 
Av de sammanlagt 8 informationskrav som undersöks i denna uppdatering har det skett 
kostnadsförändringar i 6 av kraven. Inom årsredovisningsområdet har den viktigaste ändringen 
inneburit att fler företag nu faller inom gränsvärden för ”mindre företag” och därmed får vissa 
lättnader vad gäller årsredovisning. Då fler företag definieras som ”mindre företag” i och med 
ändringen sker en populationsomflyttning både inom Årsredovisningslagen och till 
Bokföringsområdet. Förändringen berör följande sex informationskrav inom 
årsredovisningslagen: 
 

 Balansräkning-Tillgångar 

 Balansräkning-Skulder 

 Balansräkning-Eget kapital 

 Resultaträkning 

 Personalmässiga tilläggsuppgifter 

 Förvaltningsberättelse 
 
Ytterligare förändringar har vidare skett inom informationskravet ”Personalmässiga 
tilläggsuppgifter” där kravet på att redovisa anställdas sjukfrånvaro tas bort till en minskad 
kostnad om ca 40 Mkr.  
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4 AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Mellan 2006 och 2012 har de administrativa kostnaderna totalt minskat med knappt 6,8 
miljarder kronor eller 7 %. Under perioden 2010-2012, som denna uppdatering avser, uppgår 
minskningen till 3,9 miljarder kronor eller 4 %. Den prognos som gjordes i samband med 
mätningen 2009 och som avsåg 2010 och framåt har till stora delar verifierats i uppdateringen.  
 
Utvecklingen är alltså positiv under den aktuella treårsperioden.  Det kan dock konstateras att 
arbetet med att minska de administrativa kostnaderna inte har skett i den takt och omfattning 
som krävts för att nå regeringens mål på totalt 25 % minskning för perioden 2006-2012. De 
myndigheter och departement som tidigt och målinriktat engagerade sig i förenklingsarbetet har 
varit mer framgångsrika i arbetet med att minska de administrativa kostnaderna. Inom 
mätområdena energi, jordbruk och livsmedel har man med god marginal nått målet. Under 
arbetet med att mäta de administrativa kostnaderna har det generellt bland myndigheter och 
departement märkts en mer positiv attityd och ökad medvetenhet om behovet av att förenkla för 
företag. 
 
Under de senaste åren har förenklingsarbetet utvecklats och fördjupats. De flesta myndigheter 
och departement utgår idag alltmer från företagens upplevelser och behov när de utformar 
insatser som förenklar för företag. Arbetet har breddats till att bland annat omfatta förstärkta 
insatser på regional och kommunal nivå, initiativ för att minska och förenkla företagens 
uppgiftslämnande samt att hitta sätt att beräkna andra kostnader som berör företag än de 
administrativa. 
 
För att förenklingsarbetet fortsatt ska prioriteras och intensifieras på centrala myndigheter är 
det viktigt att det finns verktyg och stöd. Tillväxtverket har under året lämnat in förslag till 
regeringen på mål och indikatorer för att följa upp förenklingsarbetet på centrala myndigheter.  
 
Att följa utvecklingen av och minska de administrativa kostnaderna är en fortsatt viktig del i 
arbetet med att förenkla för företag. Tillväxtverket arbetar med att ta fram ett nytt sätt att följa 
utvecklingen av de administrativa kostnaderna. Utgångspunkten ska vara de konsekvens-
utredningar som görs vid nya och förändrade regler. Ett förenklat och minskat uppgiftlämnande 
för företagen liksom utveckling av e-tjänster är insatser som med största sannolikhet bidrar 
väsentligt till det framtida arbetet med att minska de administrativa kostnaderna. 
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BILAGA 1 

 

FÖRÄNDRING I ADMINISTRATIVA KOSTNADER PER 

INFORMATIONSKRAV 2010-2012 
 

Område Informationskrav Förändring 2009 2012

2010-

2012

Arbetsrättsområdet Skyddskommittémöten Borttaget krav 168 -168

Arbetsrättsområdet Riskbedömning belastningsergonomi Nytt krav 78 78

Associationsrätt

Revision: Tillhandahållande av 

upplysningar till revisor. Minskad kostnad 17 798 15 149 -2 649

Bokföring Löpande bokföring Minskad kostnad 8 748 8 025 -723

Bokföring Årsbokslut Ökad kostnad 52 54 2

Bygg- och 

fastighetsrätt Ansökan om tillstånd för bygglov Ökad kostnad 41 48 7

Bygg- och 

fastighetsrätt Samråd efter bygganmälan Minskad kostnad 43 39 -4

Energiområdet Färdiganmälan Borttaget krav 99 -99

Energiområdet Anmälan av elleverans 6 § Ökad kostnad 44 50 6

Energiområdet Anmälan av installationsarbete Borttaget krav 99 -99

Finansområdet

Innan kredit beviljas pröva om 

konsumenten har ekonomiska 

förutsättningar att fullgöra vad han 

eller hon åtar sig enligt kreditavtalet Ökad kostnad 200 234 34

Hälso- och 

sjukvårdsområdet

Läkarintyg vid nedsatt arbetsförmåga 

pga sjukdom Minskad kostnad 46 32 -14

Jordbruksområdet

Ansökan om direktstöd och 

utbetalning - GÅRDSSTÖD Minskad kostnad 56 44 -11

Kommunikationsomr

ådet

Skyldighet att informera inför lagring 

av eller tillgång till information på 

abonnents terminal (s.k. cookies) Minskad kostnad 179 85 -94

Miljöområdet

Dokumentation av miljörapport vid 

miljöfarlig verksamhet Ökad kostnad 227 233 6

Miljöområdet

Rapportering om mängder och 

exploatör vid täkt och stenkross Borttaget krav 23 -23

Skatteområdet

Skyldighet att lämna allmän 

självdeklaration - INK 1 Minskad kostnad 540 538 -2

Skatteområdet Skattedeklarationen - basuppgifter Minskad kostnad 419 329 -90

Skatteområdet

Skyldighet att lämna särskild 

självdeklaration - INK 4 Ökad kostnad 189 190

Skatteområdet

Användning av kassaregister – uttag 

ur kassan Nytt krav 153 153

Skatteområdet

Kvartalsrapport om omsättning, 

förvärvs och överföringar av varor 

som transporteras mellan EG-

länderna Ökad kostnad 22 36 14

Transportområdet Maskindagbok Minskad kostnad 207 143 -64

Transportområdet

Anteckningar i skeppsdagboken - 

löpande Minskad kostnad 159 110 -49

Årsredovisningslagen Balansräkning-Tillgångar Minskad kostnad 666 645 -21

Årsredovisningslagen Resultaträkning Minskad kostnad 244 231 -13

Årsredovisningslagen Personalmässiga tilläggsupplysningar Minskad kostnad 214 163 -51

Årsredovisningslagen Förvaltningsberättelse Minskad kostnad 192 185 -7

Årsredovisningslagen Balansräkning-Skulder Minskad kostnad 160 153 -7

Årsredovisningslagen Balansräkning-Eget kapital Minskad kostnad 146 144 -3

Totalt -3 893
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BILAGA 2  

FÖRTECKNING ÖVER DE 200 KRAV MED HÖGST ADMINISTRATIV 

KOSTNAD I MALIN 2009 SOM HAR UNDERSÖKTS I UPPDATERINGEN 
 
 
Storleks-
ordning 

Område Informationskrav 

1 Associationsrätt Revision: Tillhandahållande av upplysningar till revisor. 

2 Bokföring Verifikation 

3 Bokföring Löpande bokföring 

4 Associationsrätt 
Nyemission: Upprättande av förslag till beslut om nyemission 
och dess innehåll 

5 Bygg- och fastighetsrätt Sammanställning av uppgifter i geoteknisk utredning 

6 Livsmedelsområdet Upprätta och bevara journaler (HACCP) 

7 Bygg- och fastighetsrätt Upprättande av skriftliga skötselinstruktioner  

8 Bygg- och fastighetsrätt 
Dokumentation av egenkontroll vid bygge som kräver 
bygganmälan 

9 Arbetsrättsområdet Kontrollera arbetstid 

10 Miljöområdet Utredning av miljöfarlig verksamhet 

11 Skatteområdet Avdragsrätten skall styrkas genom faktura  

12 Miljöområdet Kontroll och planering av miljöfarlig verksamhet 

13 Bokföring Bokslutstransaktioner 

14 Bygg- och fastighetsrätt Utförandeplan för geokonstruktioner 

15 Skatteområdet Skyldighet att lämna särskild självdeklaration - INK 2  

16 Livsmedelsområdet Upprätta HACCP-plan 

17 Tull och utrikeshandel Anmälan av varor enligt exportförfarandet 

18 Arbetsrättsområdet Skyddsrond 

19 Livsmedelsområdet Uppdatera HACCP-plan 

20 Skatteområdet 
Skyldighet att deklarera inkomst från andelar i fåmansföretag - 
K10 

21 Tull och utrikeshandel Anmälan av varor enligt importförfarandet 

22 Årsredovisningslagen Balansräkning-Tillgångar 

23 Transportområdet Räkna passagerare 

24 Associationsrätt 
Nyemission: Kompletterande uppgifter till förslag om 
nyemission 

25 Produkt- och konsumentområdet Upprätta teknisk dokumentation kopplat till elektrisk materiel 

26 Livsmedelsområdet 
Dokumentera och arkivera registreringar av temperatur för 
djupfrysta livsmedel  

27 Livsmedelsområdet 
Märkning av färdigförpackade livsmedel och storförpackningar 
(allmän märkning) 

28 Skatteområdet Skyldighet att lämna allmän självdeklaration - INK 1  

29 Produkt- och konsumentområdet 
Prisinformation för varor skall lämnas genom uppgift om varans 
pris och jämförpris 

30 Produkt- och konsumentområdet 
Innan distansavtal ingås ge konsument information om vissa 
saker 

31 Skatteområdet Omvänd skattskyldighet för byggtjänster 

32 Produkt- och konsumentområdet Översätta bruksanvisning kopplat till elektrisk materiel 

33 Transportområdet Uppgifter för färdskrivare 

34 Skatteområdet Skattedeklarationen - basuppgifter 

35 Associationsrätt Bolagets ledning: Förande och förvarande av styrelseprotokoll  

36 Skatteområdet Fakturering, innehåll företag med 2 momssatser 

37 Finansområdet 
Uppdatering och skickande av informationsmaterial om 
försäkringsfall 

38 Transportområdet Kvittoutskrift 

39 Skatteområdet Krav på personalliggare 

40 Produkt- och konsumentområdet Upprätta teknisk dokumentation för maskin 

41 Miljöområdet Ansökan om tillstånd att driva eller ändra miljöfarlig verksamhet 

42 Associationsrätt 
Erinran som framställt mot styrelsen vid granskning skall 
förvaras av styrelsen. 

43 Arbetsrättsområdet Upprätta handlingsplan 

44 Produkt- och konsumentområdet Översätta bruksanvisning för maskiner 

45 Skatteområdet 
Skyldighet att upprätta dokumentation avseende transaktioner 
med företag som är begränsat skattskyldig 

46 Transportområdet Ifyllande av tidboksanteckningar 

47 Bokföring Förenklat årsbokslut 

48 Transportområdet Arkivering av färdskrivaruppgifter 

49 Associationsrätt Aktiebolagets firma: Uppgifter om aktiebolagets firma  

50 Associationsrätt Fastställande av arbetsordning (årligen). 

51 Finansområdet 
Mäta och följa upp den samlade kreditrisk som företaget 
exponeras för 

52 Arbetsrättsområdet Underrätta motpart 
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53 Finansområdet Regelefterlevnad 

54 Associationsrätt Vinstutdelning: Bolagsstämmans prövande av vinstutdelning 

55 Arbetsrättsområdet Föra protokoll 

56 Årsredovisningslagen Resultaträkning 

57 Bokföring Specifikation till årsredovisning eller årsbokslut 

58 Miljöområdet Dokumentation av miljörapport vid miljöfarlig verksamhet 

59 Skatteområdet Fakturering, innehåll företag med 3 momssatser  

60 Arbetsrättsområdet Möte 

61 Livsmedelsområdet System för att identifiera från vilka produkter erhållits 

62 Årsredovisningslagen Personalmässiga tilläggsupplysningar  

63 Arbetsrättsområdet Redovisa beslutsunderlag 

64 Transportområdet Maskindagbok 

65 Statistikområdet produktkod HA0201 

66 Finansområdet 
Innan kredit beviljas pröva om konsumenten har ekonomiska 
förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt 
kreditavtalet 

67 Arbetsrättsområdet Dokumentera riskbedömning 

68 Årsredovisningslagen Förvaltningsberättelse 

69 Livsmedelsområdet Märkning av nötkött  

70 Skatteområdet Skyldighet att lämna särskild självdeklaration - INK 4 

71 Bokföring Räkenskapsinformation skall arkiveras  

72 Hälso- och sjukvårdsområdet 
Anmälan om godkännande av ändring, mindre och större -
producenter 

73 Kommunikationsområdet 
Skyldighet att informera inför lagring av eller tillgång till 
information på abonnents terminal (s.k. cookies) 

74 Produkt- och konsumentområdet Översätta bruksanvisningar till medicintekniska produkter 

75 Arbetsrättsområdet Skyddskommittémöten 

76 Finansområdet 
Kreditinstitut ska dokumentera kreditbeslut så att 
beslutsunderlaget kan redovisas och att kreditärendets hantering 
kan följas 

77 Årsredovisningslagen Balansräkning-Skulder 

78 Transportområdet Anteckningar i skeppsdagboken - löpande 

79 Hälso- och sjukvårdsområdet Ersättningsbegäran  

80 Finansområdet 
Prospekt skall upprättas när finansiella instrument som är 
avsedda för allmän omsättning erbjuds till allmänheten  

81 Transportområdet Prisregistrering i taxameter 

82 Finansområdet 
Det krävs av att försäkringsförmedlaren dokumenterar vad som 
förekommit vid förmedlingstillfället och lämna 
dokumentationen till kunden 

83 Årsredovisningslagen Balansräkning-Eget kapital 

84 Skatteområdet Avdragsrätt för ingående moms för s.k. blandad verksamhet  

85 Livsmedelsområdet System för att identifiera vilka som erhållit produkter 

86 Livsmedelsområdet Identifikationsmärkning av livsmedel (spårbarhet)  

87 Arbetsrättsområdet Dokumentera riskbedömning 

88 Associationsrätt Instruktioner om rapportering till styrelsen.  

89 Produkt- och konsumentområdet Installationskontroll av cisterner och rörledningar mm 

90 Skatteområdet Skyldighet att lämna självdeklaration - NE 

91 Hälso- och sjukvårdsområdet Upplysning till patient om åtgärdens kostnad 

92 Finansområdet 
Uppdatering och skickande av informationsmaterial som skickas 
till kund före avtal tecknas 

93 Hälso- och sjukvårdsområdet Undersökningsprotokoll till patient  

94 Finansområdet Årsredovisning och andra meddelanden 

95 Tull och utrikeshandel Anmälan av transitering enligt förfarandet för extern transitering  

96 Arbetsrättsområdet Dokumentera kontroll 

97 Arbetsrättsområdet Dokumentera riskbedömning 

98 Produkt- och konsumentområdet Upprätta bruksanvisning kopplat till elektrisk materiel 

99 Skatteområdet Skattedeklarationen - bruttolön, förmåner och kostnadsavdrag 

100 Bygg- och fastighetsrätt Ansökan om typgodkännande/tillverkningskontroll  

101 Hälso- och sjukvårdsområdet Rutiner för journalföring inom sjukvården  

102 Associationsrätt 
Ökning av aktiekapital: Registrering av fondaktierätter och 
teckningsrätter i avstämningsbolag. 

103 Associationsrätt Nyemission: Revisorsgranskning av förslaget 

104 Energiområdet Skyldighet att mäta och beräkna överförd el  

105 Associationsrätt 
Upprätta skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan 
bolagsorganen 

106 Arbetsrättsområdet Tillsyn av Arbetsmiljöverket 

107 Finansområdet 
Uppdatering och skickande av informationsmaterial som skickas 
till kund under försäkringstiden och vid förnyelse 

108 Energiområdet Anmälan av installationsarbete  

109 Energiområdet Färdiganmälan 

110 Associationsrätt Bolagsordning: Obligatoriska uppgifter i bolagsordningen  

111 Produkt- och konsumentområdet Trycka bruksanvisningar till medicintekniska produkter  

112 Årsredovisningslagen Redovisningsprinciper 

113 Bokföring Systemdokumentation och behandlingshistorik 
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114 Associationsrätt Bolagsstämma: Kallelse till bolagsstämma 

115 Bokföring Sidoordnad bokföring 

116 Arbetsrättsområdet Upprätta utrymningsplan 

117 Skatteområdet Skattedeklarationen ska innehålla: utgående moms 25 %  

118 Produkt- och konsumentområdet Testa för teknisk dokumentation kopplat till elektrisk materiel 

119 Miljöområdet Anmälan av miljöfarlig verksamhet  

120 Bygg- och fastighetsrätt 
Dokumentation av resultat från utförda kontroller av bärande 
konstruktioner 

121 Arbetsrättsområdet Ställa samman och skicka kallelse 

122 Arbetsrättsområdet Upprätta och stämma av register över vikarier 

123 Miljöområdet Rapportering om resultat etc. 

124 Associationsrätt Nyemission: Upprättande av teckningslista. 

125 Hälso- och sjukvårdsområdet Skriftlig behandlingsplan till patient vid behandling  

126 Arbetsrättsområdet Lönekartläggning 

127 Associationsrätt 
Bolagsstämma: Förande, förvarande m.m. av 
bolagsstämmoprotokoll 

128 Energiområdet Anläggningsregister 

129 Hälso- och sjukvårdsområdet Rutiner för journalföring inom tandvården  

130 Produkt- och konsumentområdet Bedömning av överensstämmelse för medicintekniska produkter  

131 Bygg- och fastighetsrätt Monteringsplan för stålkonstruktioner 

132 Associationsrätt 
Vinstutdelning: Motiverat yttrande från styrelsen till stämman 
angående vinstutdelning 

133 Associationsrätt Bolagets ledning: Särskild firmatecknare. 

134 Arbetsrättsområdet Dokumentera riskbedömning 

135 Finansområdet Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser 

136 Arbetsrättsområdet Protokollföra kontroll 

137 Skatteområdet 
Skattedeklarationen ska innehålla: uppgifter om momspliktig 
omsättning inom Sverige (exklusive fastighetsförvaltande bolag) 

138 Finansområdet 
Innan ett kreditavtal sluts skall näringsidkaren som lämnar eller 
förmedlar krediten lämna konsumenten skriftlig information i de 
hänseenden och i den omfattning som anges i 6 §  

139 Arbetsrättsområdet Riskbedömning 

140 Arbetsrättsområdet Föra register 

141 Produkt- och konsumentområdet 
Informera Läkemedelsverket kring hygieniska och kosmetiska 
produkter 

142 Produkt- och konsumentområdet Upprätta teknisk dokumentation kopplat till EMC 

143 Energiområdet Rapportering 

144 Arbetsrättsområdet Skicka blankett RFV 9210 

145 Hälso- och sjukvårdsområdet 
Dokumentation i patientjournal i samband med 
synundersökning 

146 Miljöområdet 
Dokumentation och vidarebefordring av transporthandlingar och 
skriftliga instruktioner (farligt gods)  

147 Transportområdet Reseplanering 

148 Arbetsrättsområdet Kartlägga exponeringsförhållanden 

149 Produkt- och konsumentområdet Märkning av textilier 

150 Associationsrätt Ersättning till ledande befattningshavare  

151 Skatteområdet 
Skattedeklarationen - Uppdelning av beskattningsunderlaget 
(delningsprincipen)  

152 Jordbruksområdet 
Dokumentation/journalföring av produktionsplatser 
(nötkreatur) 

153 Transportområdet Körpassutskrift 

154 Jordbruksområdet Ansökan om direktstöd och utbetalning - GÅRDSSTÖD  

155 Finansområdet 
Fondbolag skall föra ett register över samtliga innehavare av 
andelar i fonden 

156 Produkt- och konsumentområdet Ställa ut specificerad räkning för tjänsten  

157 Produkt- och konsumentområdet Upprätta bruksanvisning för maskiner 

158 Finansområdet 
Avtal om kredit skall ingås skriftligen och undertecknas av 
konsumenten eller signeras av denne med sådan elektronisk 
signatur som avses i 2 § om kvalificerade elektroniska signaturer  

159 Arbetsrättsområdet Dokumentera uppföljning 

160 Bokföring Årsbokslut 

161 Tull och utrikeshandel Bevara handlingar för tullkontroller  

162 Bygg- och fastighetsrätt Redovisning av beräkningsmodell för konstruktioner  

163 Skatteområdet Skatte- och avgiftsanmälan 

164 Miljöområdet Ansökan om tillstånd att bedriva vattenverksamhet 

165 Kommunikationsområdet 
Allmänna råd gällande upprättande av rutiner och 
handlingsplaner för säkerhetsarbete (större operatörer)  

166 Produkt- och konsumentområdet Driftsinstruktioner för tryckbärande anordning 

167 Miljöområdet 
Ansökan om tillstånd att bedriva verksamheter/vidta vissa 
åtgärder inom särskilda skyddade områden  

168 Arbetsrättsområdet Upprätta arbetsgivarintyg 

169 Associationsrätt 
Bolagets ledning: Registrering i aktiebolagsregistret om bolagets 
ledning 

170 Energiområdet Risk- och sårbarhetsanalys; Åtgärdsplan 
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171 Hälso- och sjukvårdsområdet Läkarintyg vid nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom 

172 Finansområdet Dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället 

173 Associationsrätt 
Emission av teckningsoptioner: Kompletterande uppgifter till 
förslag om emission av teckningsoptioner 

174 Kommunikationsområdet 
Allmänna råd gällande upprättande av rutiner och 
handlingsplaner för säkerhetsarbete (mindre operatörer)  

175 Produkt- och konsumentområdet Översätta bruksanvisning kopplat till EMC 

176 Bygg- och fastighetsrätt Svetsplan för stålkonstruktioner 

177 Energiområdet Anmälan av elleverans 6 § 

178 Livsmedelsområdet Offentlig kontroll - inspektion 

179 Arbetsrättsområdet Upprätta arbetsmiljöplan 

180 Bygg- och fastighetsrätt Samråd efter bygganmälan 

181 Finansområdet 
Ett värdepappersinstitut, börs och auktoriserad marknadsplats 
skall föra förteckning över anställdas eller uppdragstagares 
innehav av finansiella instrument 

182 Arbetsrättsområdet Upprätta dokumentation 

183 Bygg- och fastighetsrätt Ansökan om tillstånd för bygglov 

184 Energiområdet Återkommande kontroll 

185 Miljöområdet Rapporteringsskyldighet för köldmedium 

186 Finansområdet 
Uppdatering och skickande av informationsmaterial som skickas 
till kund när avtal tecknas 

187 Årsredovisningslagen Kassaflödesanalys 

188 Kommunikationsområdet 
Skyldighet för SMP-operatör att offentliggöra redovisning, 
prissättning, m.m. 

189 Produkt- och konsumentområdet Informera om högre pris efter att tjänsten har börjat utföras 

190 Skatteområdet Skattedeklaration - skatteavdrag 

191 Associationsrätt Ändringar i aktieboken 

192 Produkt- och konsumentområdet Upprätta teknisk dokumentation kopplat till fritidsbåtar  

193 Arbetsrättsområdet Journalföring vid daglig tillsyn av bygghiss 

194 Hälso- och sjukvårdsområdet Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet  

195 Skatteområdet Skattedeklaration - arbetsgivaravgifter 

196 Arbetsrättsområdet Dokumentera tillsyn 

197 Produkt- och konsumentområdet Tester för teknisk dokumentation kopplat till EMC 

198 Skatteområdet Skyldighet att lämna allmän självdeklaration - N3A  

199 Miljöområdet Märkning av kemisk produkt eller bioteknisk organism 

200 Associationsrätt Föra medlemsregister 
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