
Regelrådet har granskat Kemikalieinspek-
tionens rapport Mikroplast i kosmetiska 
produkter och andra kemiska produkter. 
Rapporten är remitterad av Miljö- och 
energidepartementet.  Regelrådet bedömer 
att konsekvensutredningen uppfyller kraven 
i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet kan konstatera att förslagsstäl-
larens redovisning är godtagbar, förutom när 
det gäller redovisningen av administrativa 
kostnader. Regelrådet har emellertid uttryckt 
sin förståelse för att det kan vara svårt att 
förutse hur exempelvis processerna för att 
få olika produkter godkända kan komma att 
se ut, vilket därför försvårar beräkningar av 
sådana kostnader. 

Regelrådet kan vidare konstatera att det 
författningsförslag som har konsekvensut-
retts i rapporten inte föreslås av Kemikaliein-
spektionen, eftersom myndigheten bedömer 
att ett sådant förbud istället bör regleras på 
EU-nivå. Detta med anledning av att Kemi-
kalieinspektionen bedömer att det är mer 
kostnadseffektivt att göra så än att reglera 
på nationell nivå. De exempelberäkningar 

som myndigheten har låtit göra pekar dess-
utom på höga kostnader för företagen när 
produkter bland annat måste omformuleras. 
Höga omformuleringskostnader per produkt 
kan, enligt utredaren, förväntas leda till att 
berörda produkter som säljs i små volymer 
dras tillbaka från den svenska marknaden, 
vilket också kan innebära att vissa företag 
lämnar marknaden. Det uppges att ett 
utvidgat förbud även kan innebära andra 
kostnader för till exempel inköp av alter-
nativa råvaror, kapitalkostnader till följd av 
ändrad produktionsprocess eller maskiner 
samt ändrade löpande kostnader orsakade 
av eventuella förluster i effektivitet i produk-
tionsprocessen. Vidare uppges kostnader 
för omdirigering av medel från forskning och 
utveckling till regelanpassning, vilket bland 
annat omfattar tester, omformulering, ny 

marknadsföring, ansökningar om godkännande 
och produktion. Förutom att det blir mer kost-
nadseffektivt bedöms EU-regler dessutom bli 
tydligare och mer kända hos berörda aktörer 
samt underlätta tillsyn. Kemikalieinspektionen 
uppger att myndigheten avser att arbeta för att 
begränsningar införs av mikroplast på EU-nivå i 
samarbete med den europeiska kemikaliemyn-
digheten. 

Även om det framtagna författningsförsla-
get inte förordas av Kemikalieinspektioner 
har Regelrådet likväl valt att yttra sig över 
förslaget, eftersom det inte går att utesluta att 
regeringen, efter att rapporten har remitterats, 
kan välja att införa ett förbud mot mikroplast i 
kosmetiska produkter

Regelrådet har granskat konsekvensutred-
ningen till Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) förslag avseende 
hantering av explosiva varor, men anser inte 
att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 
förordningen (2007:1244) om konsekvensut-
redning vid regelgivning.

Regelrådet kan konstatera att redovisningen i 
konsekvensutredningen på flera punkter be-
döms som godtagbar, men har också bedömt 
att förslagsställarens redovisning avseende 
vilka företag som berörs av förslaget utifrån 
antal, storlek och bransch, liksom redovis-
ningen av de kostnads- och verksamhetsmäs-
siga konsekvenserna är bristfällig. Regelrådet 

bedömer det därutöver inte vara godtagbart 
att utelämna förslagsdelar från konsekvens-
utredningen samtidigt som det uppges att 
dessa medför en betydande lättnad för 
företagen. 

MSB förslår att tillståndsplikt införs för 
raketer med styrpinne, eftersom raketerna 
orsakar mycket olyckor. Enligt MSB har dess-
utom Sveriges Fyrverkeribranschförbund till 
MSB uttryckt en önskan om att helt avveckla 
sådana raketer. Enligt både myndigheten 
och branschförbundet finns det idag möjlig-
het att ersätta i princip samtliga 600 raketer 
med styrpinne med godkända fyrverkeripjä-
ser med samma eller liknande effekt. I de 
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fall raketerna inte kan ersättas krävs i så fall 
ett typgodkännande för nya typer, vilket är 
förenat med en administrativ kostnad.

MSB lämnar även förslag på att vissa pyrotek-
niska produkter nu ska kunna förvaras i bo-
stad. Förslagsställaren uppger emellertid inte 
hur dessa produkter förvaras idag, vilket gör 
att Regelrådet inte kan bedöma betydelsen av 
den lättnad som förslagsställaren menar upp-
står för berörda företag. MSB har helt enkelt 
inte utrett konsekvenserna av detta delförslag 
och motiverar heller inte varför.
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Regelrådet har yttrat sig över betänkandet 
Tid för utveckling (SOU 2018:24) och funnit 
att konsekvensutredningen uppfyller de krav 
som ställs i förordningen om konsekvensut-
redning vid regelgivning.

Betänkandet innehåller förslag om utveck-
lingsledighet som innebär att den som är 
etablerat sysselsatt ska ha möjlighet att vara 
utvecklingsledig om arbetsgivaren godkänner 
det.  Utvecklingsledigheten ska kunna ägnas 
åt utbildning, validering, arbetspraktik, starta 
näringsverksamhet med mera. Det föreslås 
också ökade möjligheter till partiell tjänste-
ledighet.

Enligt Regelrådet kan förslaget få bety-
dande konsekvenser för enskilda företag. 
Regelrådet ansåg att förslagets administra-
tiva kostnader inte var tillräckligt redovi-
sade. Mot bakgrund av förslagets karaktär 
ansåg Regelrådet likväl att de brister som 
identifierats i konsekvensutredningen inte 
var av tillräcklig vikt för att påverka den 
sammantagna bedömningen. 

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. 

Justitiedepartementets drektiv om ett ökat 
aktieägarengagemang och förslag till ge-
nomförande i svensk rätt, Ds 2018:15. 

 Uppfyller kraven

Läkemedelsverkets förslag till ändrade 
föreskrifter till följd av bestämmelserna om 
säkerhetsdetaljer. 
   Uppfyller kraven

Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter för 
anläggning av skog (2017/525).
   Uppfyller inte kraven

Post- och telestyrelsens förslag till föreskrif-
ter, konsekvensutredning och missiv för 
remiss inför ändring av PTS föreskrifter om 
rapportering av störningar eller avbrott av 
betydande omfattning (Dnr 18-8349).

 Uppfyller kraven 
  
Finansinspektionens förslag till ändringar i 
redovisningsföreskrifterna (18-1277).
   Uppfyller inte kraven

Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner 
vad gäller jämställdhet (2018:00027).
   Uppfyller inte kraven      
     

Hur arbetar ni med konsekvensutredningar?
– Vi genomför konsekvensutredningar framför 
allt när regeringen ger oss utredningsuppdrag 
och när vi på eget initiativ gör förändringar i 
våra föreskrifter. Vi analyserar också konse-
kvenser av att begränsa kemikalier inom EU. 
När vi jobbar med regelförändringar är syftet 
oftast att minska riskerna för att kemikalier 
skadar människors hälsa eller miljön. En bra 
konsekvensutredning kan hjälpa oss att uppnå 
målen till lägsta kostnad för samhället och 
olika aktörer. Konsekvensutredningar bör vara 
en integrerad del av arbetet med att utforma 
förslag till regler och andra åtgärder.

Hur arbetar ni för att göra bättre konsekvens-
utredningar?
– För att få till ett bra regelverk räcker det inte 
med att vi analyserar förslag på nya eller för-
ändrade regler. Vi behöver också utvärdera re-
gelförändringar som har genomförts. Uppstod 
de nyttor vi förväntade oss? Blev kostnaderna 
större eller mindre? Genom att utvärdera får 
vi kunskap om reglernas effekter. 
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Klimatvänligare fordon
Regelrådet har granskat ett förslag till EU-för-
ordning med krav på hur mycket växthusgaser 
som nya tunga fordon får släppa ut. Regelrå-
det bedömer att den konsekvensanalys som 
EU-kommissionen gjort visar att förslaget 
berör företag och även vilka slags företag som 
främst berörs, men inte hur svenska företag 
påverkas. Regelrådet rekommenderar att en 
kompletterande svensk konsekvensutredning 
ska göras om hur svenska företag påverkas. 
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Nina Cromnier, GD Kemikalieinspektionen.

om samhällsekonomiska kostnader som or-
sakas av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Har ni några tips till andra myndigheter?
– Försök integrera arbetet med konse-
kvensutredningar i arbetet med nya regel-
förslag så att dessa blir ett stöd i vägval och 
prioriteringar. 
– Se till att konsekvensutredningen fokuse-
rar på det viktigaste. Till exempel behöver 
inte de viktigaste konsekvenserna för före-
tagen vara de administrativa kostnaderna 
utan kan vara att de inte längre kan sälja en 
produkt.
– Ta tidigt kontakt med aktörer som påver-
kas för att få deras syn på konsekvenserna 
av regelförändringar.
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Regelrådet sammanträder
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Regelrådet sammanträder
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Ett område vi fortsät-
ter att utveckla är 
att beräkna nyttor 
av att reglera farliga 
kemikalier. Vi ser i det 
sammanhanget att det 
skulle vara värdefullt
med mer forskning
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