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YTTRANDE FRÅN REGELRÅDET

Ny reglering om
trakésmitta för biodlare
Regelrådet är kritiska till Jordbruksverkets
konsekvensutredning avseende förslaget om
ändring av föreskrifter (SJVFS 1992:38) om
bekämpning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin.
Jordbruksverket föreslår att trakésmitta
ska regleras. Med anledning av detta anser
Regelrådet att Jordbruksverket borde ha
redovisat vilka överväganden som gjorts vid
utformandet av regleringen, inte minst med
anledning av att en reglering av trakésmitta
saknas på EU-nivå, trots att smittan finns i
området. En motivering till valet att reglera
trakésmitta borde ha gjorts, eftersom de
föreslagna bestämmelserna sannolikt skulle få
betydande konsekvenser för berörda företag
vid en eventuell upptäckt av smittan.
Regelrådet kan konstatera att det helt saknas
en beskrivning av de kostnads- och verksamhetsmässiga konsekvenserna för de företag
som eventuellt upptäcker trakésmitta. Enligt
vad Regelrådet erfar kan konsekvenserna
bli avgörande för företagets möjlighet att
existera bland annat eftersom smittade
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bisamhällen och samhällen inom ett visst
skyddsområde måste förintas. Till följd av
att redovisning saknas av de överväganden
som gjorts vid utformningen av bestämmelserna, liksom avsaknaden av motiveringar
till verkets bedömningar, kan redovisningen
av alternativa lösningar och effekterna av
om ingen reglering kommer till stånd inte
betraktas som godtagbar. Regelrådet anser
vidare att redovisningen av administrativa
kostnader är svår att följa och att det är svårt
att få en överblick av kostnadsförändringarna. Det saknas också tillräcklig redovisning
av påverkan på konkurrensförhållanden,
påverkan i andra avseenden samt hänsyn till
små företag.

Jordbruksverkets förslag avser, därutöver att
smittförklaring på församlingsnivå ersätts med
inrättande av skyddsområde och övervakningsområde som utgår från den smittade
eller angripna bigårdens läge, vilket ska minska
det geografiska område som omgärdas av
restriktioner på grund av amerikansk yngelröta. Regler om tillståndsbevis till biodlare tas
bort så att bevisen inte längre ska klistras på
bikupor som ska flyttas. På så sätt blir det inte
längre möjligt för tillsynsmän att överlåta till
biodlare att klistra bevisen och komplettera
dem med uppgifter.

Läs hela yttrandet här
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Alkoholreklam i sociala medier
Regelrådet har granskat förslagen i betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m.
och bedömer att konsekvensutredningen inte
uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning.
Regelrådet konstaterar att utredaren inte
redovisar hur stora intäktsförluster som
marknadsföringsförbudet medför för berörda
företag, vilket bland annat får till följd att
förslagets verksamhetsmässiga påverkan
på berörda företag inte har utretts. Spritföretagens möjligheter att marknadsföra sina
varor kommer exempelvis att vara mycket
begränsade, vilket sannolikt påverkar konkur-

rensvillkoren gentemot utländska företag.
Detta redovisas emellertid inte. Det saknas
vidare redovisning av i vilken mån handlare missgynnas i förhållande till de som
är både handlare och producenter. Små
lokala vin- och ölproducenters möjlighet
att klara konkurrensen gentemot de stora
vinimportörerna och bryggerierna är heller
inte utredda. Regelrådet ifrågasätter även
möjligheterna att utifrån undantagen i EUdirektiven lyckas begränsa annonseringen
från utlandet, eftersom sådana undantag
kommer att avgöras i det enskilda fallet.
Utöver detta saknas redovisning i flera delar
andra punkter, samtidigt som befintlig redovisning i de flesta fall bedöms vara bristfällig.
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Regelrådet kan konstatera att betänkandet
bland annat även innehåller ett förtydligande
i alkohollagen om att servering av alkohol
vid cateringtillstånd är tillåten utomhus, i ett
tydligt avgränsat utrymme i anslutning till
serveringslokalen. Konsekvenserna av detta
redovisas däremot inte.

Syftet med förslaget om marknadsföringsförbud uppges främst vara att skydda hälsan hos
barn och unga. När det gäller de övriga delförslagen i betänkandet uppges syftet vara att
skapa en bättre tillämpning av alkohollagen.
Läs hela yttrandet här
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YTTRANDE I KORTHET

Mer plats för hästar
både i box och hage
Regelrådet har granskat konsekvensutredningen till Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om hästhållning och finner att den
uppfyller de krav som ställs i förordningen
om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet anser att Jordbruksverket huvudsakligen redovisar konsekvenserna på
ett tillräckligt tydligt sätt. Jordbruksverket
remitterade en tidigare version av regelförslaget under förra hösten. Beskrivningen
av effekter på företagens kostnader och
verksamhet är tydligare i konsekvensutredningen till förslaget som Regelrådet har

Finansdepartementets betänkande Att
främja gröna obligationer, SOU 2017:115.
Uppfyller kraven
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granskat denna vår.
Förslaget ska ersätta äldre bestämmelser
om djurskydd. Reglerna handlar om minimikrav på utrymme och annat som behövs
för att hästar ska må bra. En ambition som
Jordbruksverket angett med förslaget är att
reglerna ska bli tydligare och mer handla om
vilken funktion man ska uppnå än att ange
exakt på vilket sätt som den som håller hästen
ska göra för att nå dit.
Läs hela yttrandet här

TRE SNABBA
Hanna Björknäs, ny ledamot i Regelrådet
Hur ser du på ditt nya uppdrag som ledamot i Regelrådet?
Jag blev jätteglad när jag fick frågan om
jag ville arbeta i Regelrådet. Jag har jobbat
med lagstiftning i Regeringskansliet och i
utredningar och har själv gjort konsekvensutredningar. Det är väldigt viktigt att den
som lägger förslag hela tiden tänker på
vilka konsekvenser förslagen kan komma
att få. Även om det i princip är omöjligt att
förutse allt, kan det ju hända att förslaget får
motsatt effekt eller ingen effekt alls, om man
inte utreder konsekvenserna ordentligt.
Vad tror du att du främst kan bidra med
som ny ledamot i Regelrådet?
Jag är förbundsjurist på Byggnads och mitt
specialområde är arbetsrätt och EU-rätt. Ett
viktigt perspektiv som jag bär med mig är att
man inte alltid kan säga att färre regler gör
det enklare. Ibland är det bättre med mer
detaljerade regler som är enklare att förstå
och som visar hur en uppgift ska göras, än
få regler som ställer väldigt stora krav på
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Hanna Björknäs

Näringsdepartementets förslag till Lagrådsremissen Vägtrafikdatalag.
Uppfyller kraven
Skolverkets förslag till ändrade kursplaner
inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.
Uppfyller inte kraven
SCB:s förslag till ny föreskrift för undersökningen Företagens Ekonomi.
Uppfyller kraven
Finansdepartementets förslag till vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot
offentlig finansiering.
Uppfyller kraven
Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande
för tillstånd att använda radiosändare i
tillgängligt frekvensutrymme i 700 MHzbandet.
Uppfyller kraven

förkunskaper. Konsekvensutredningarna är
där ett oumbärligt verktyg.
Vilken är enligt dig den största utmaningen i
arbetet med att få bättre konsekvensutredningar?
Ofta finns nog en verklig vilja och ambition att
göra bra konsekvensutredningar, men många
gånger är tiden alldeles för knapp. Utredningar och uppdrag tillsätts på så kort tid
som möjligt utan att den som ger uppdraget
tänker på att det även måste avsättas tid för
en konsekvensutredning. Min förhoppning är
att regelgivare kommer att ta detta på allvar
och se till att det finns stöd och resurser för
att göra ordentliga konsekvensutredningar.

Läs mer på www.regelradet.se
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Regelrådets uppgifter är att granska och
yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar 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 beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter
utses av regeringen. Regelrådet ansvarar
för sina egna beslut.
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PÅ GÅNG

Subventioner för vindkraft

Nyhetsbrevet ges ut 5-6 ggr per år.

Regelrådet har yttrat sig över Energimarknadsinspektionens rapport om Slopande
av anslutningskostnader för havsbaserad
vindkraft. Sammantaget kan sägas att konsekvensutredningen inte tillräckligt beskriver
förslagets konsekvenser för företag.
I rapporten lämnas förslag till utformning av
av ett sådant slopande av anslutningskostnader. Det föreslås också en ny lag om statligt
stöd till vindkraftsanläggningar.

Ansvarig utgivare och redaktör:
Anne Lindström 08-681 65 76

Läs hela yttrandet här
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9 maj
Regelrådet sammanträder
23 maj
Regelrådet sammanträder
7 juni
Regelrådet sammanträder
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