
Regelrådet bedömer att Förbränningsskatte-
utredningens betänkande Brännheta skatter! 
(SOU 2017:83) om en lag om skatt på avfall 
som förbränns uppfyller kraven i konsekvens-
utredningsförordningen. 

Förslaget innebär att en skatt på förbränning 
av avfall införs. Skattskyldig ska vara den som 
driver en avfallsförbrännings- eller samför-
bränningsanläggning. Enligt utredningen 
kan den föreslagna skatten även i olika grad 
påverka marknaderna för produktion av 
fjärrvärme, avfallsbehandling, elproduktion, 
samt cement-, pappers- och massaindustri.

Regelrådet anser att konsekvensutredningen 
utförligt redovisar förslagets effekter på 
ett övergripande plan. Utredningen ger en 
relativt tydlig bild av de sammanlagda kost-
nadernas storleksordning för de branscher 
som särskilt påverkas av förslaget. Regelrådet 
konstaterar samtidigt att konsekvensutred-
ningen har vissa brister.

För att kunna bedöma förslagets effekter be-
hövs enligt Regelrådet mer information om 
antal berörda företag som berörs direkt och 
indirekt. Närmare uppgifter om de berörda 
företagens storlek saknas. Regelrådet anser 

vidare att det saknas tydliga beräknings-
grunder och uppgifter som utredningen ba-
serar sina bedömningar på. Redovisningen 
är otydlig även vad avser förslagets påver-
kan på de berörda företagens verksamhet. 

Sammantaget bedömer Regelrådet ändå att 
konsekvensutredningen ger en godtagbar 
helhetsbild av förslagets påverkan på företa-
gen, givet förutsättningarna i ärendet.
  
Enligt Förbränningsskatteutredningens 
direktiv (dir. 2016:34) är syftet att uppnå en 
mer resurseffektiv och giftfri avfallshante-
ring i enlighet med avfallshierarkin och re-
geringens ambition om att Sverige ska bli ett 
av världens första fossilfria välfärdsländer. 
Utredningen har dock kommit till slutsatsen 
att en skatt på avfall som förbränns inte 
skulle styra mot en mer resurseffektiv och 

giftfri avfallshantering på ett verkningsfullt 
och kostnadseffektivt sätt. Skatten kommer 
enligt utredningen inte att överföras från 
förbränningsanläggningarna till de aktörer 
som genererar avfallet. I stället skulle en skatt 
medföra kostnadsökningar och försämrad lön-
samhet för förbränningsanläggningarna som 
i så stor utsträckning som möjligt kommer att 
vältra över den ökade kostnaden på fjärrvär-
mekunderna. Hushållens och företagens kost-
nader för avfallshanteringen skulle däremot 
inte påverkas i någon större utsträckning. 

Betänkandet beskriver olika beskattningsmo-
deller och alternativa styrmedel. Utredningen 
har ändå tagit fram ett förslag på hur en skatt 
på förbränning av avfall kan utformas i enlig-
het med regeringens tilläggsdirektiv 
(dir. 2017:49). 

Regelrådet har granskat konsekvensutred-
ningen i betänkandet Statens gruvliga risker, 
SOU  2018:59 och bedömt att konsekvensut-
redningen inte uppfyller kraven.

I betänkandet föreslås bland annat en ny lag 
om finansiella säkerheter för gruvverksam-
het. Lagen ska säkerställa att de ekonomiska 
säkerheter som ska ställas för efterbehand-
lingsåtgärder är betryggande så att statens 
ekonomiska sistahandsrisk för efterbehand-
ling av gruvverksamheter blir så liten som 
möjligt.

År 2017 hade gruvbolagen ställt säkerheter 
på cirka 2,6 miljarder kronor.  Förslags-

ställaren uppskattar att säkerheterna be-
höver uppgå till 6,3 miljarder kronor för att 
vara betryggande. Enligt förslaget ska bara 
två typer av säkerheter godtas.  Deponering 
av kontanta medel eller en standardiserad 
bankgaranti.

Regelrådet anser att konsekvensutredningen 
inte ger en klar bild av förslagets kostnads- 
och konkurrenseffekter. 

Förslaget om en standardiserad bankgaranti 
innebär en inskränkning i avtalsfriheten. Re-
gelrådet anser att de ekonomiska effekterna 
som förslaget kan medföra inte är tillräckligt 
utredda. 
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Konsekvenserna av att det ska ske en översyn 
av säkerheterna vart femte år  är heller inte 
tillräckligt beskrivna, särskilt mot bakgrund 
av att gruvföretagens lönsamhet påverkas 
mycket av världsmarknadspriserna på metall, 
vilka varierar mycket från år till år. 

Efterbehandlingsplanerna ska också revideras 
vart femte år, vilket leder till ökade 
administrativa kostnader, men dessa har inte 
kvantifierats i konsekvensutredningen.
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Regelrådet har granskat konsekvensutred-
ningen i två rapporter från Boverket om do-
kumentationssystem för byggprodukter och 
klimatdeklaration av byggnader. Regelrådet 
har sett konsekvensutredningen till förslagen 
i båda rapporterna som en helhet och finner 
att den uppfyller de krav som ställs i förord-
ningen om konsekvensutredning.

Boverket föreslår ett lagkrav på att upprätta 
loggbok när man bygger nya byggnader och 
anläggningar av en viss storlek och omfatt-
ning. I loggboken ska det stå information om 

byggprodukter som finns i byggnaden och 
var de är placerade. Det föreslås också att 
alla nya byggnader ska klimatdeklareras för 
de utsläpp som har skett fram till och med 
att byggnaden uppförs. 

Regelrådet tycker att konsekvensutred-
ningen har tillräcklig kvalitet i de flesta 
avseenden men att beskrivningen av företag 
som berörs och effekten för administrativa 
kostnader har brister. Som helhet är konse-
kvensutredningen tillräcklig. 

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. 

Energimyndighetens förslag till föreskrift för 
statligt stöd till solceller (2018-14133). 

 Uppfyller kraven

Försäkringskassans beredning av förslag 
till procentsatser för beräkning av egen-
avgift till sjukförsäkringen för år 2019 
(016736/2018). 

 Uppfyller kraven

Tullverkets förslag om Godkänd plats vid 
export (STY 2018-574).
   Uppfyller kraven

Sjöfartsverkets nya avgiftsföreskrifter avse-
ende Sjöfartsverkets farledsavgifter (SJÖFS 
2018:17) samt föreskrifter om tillhandahål-
lande av lots, lotsbeställning, tilldelning av 
lots och lotsavgifter (SJÖFS 2017:26).
   Uppfyller kraven

Näringsdepartementets Promemoria: Kom-
pletterande bestämmelse till EU:s förord-
ning om gränsöverskridande paketleverans-
tjänster (N2018/03899/D). 
   Uppfyller inte kraven
  
Socialdepartementets förslag God och nära 
vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39 
(S2018/03436/FS). 
   Uppfyller inte kraven

Hur arbetar ni med konsekvensutred-
ningar?
När vi för ett antal år sedan bestämde 
oss för att lägga mer fokus på våra konse-
kvensutredningar inrättade vi en särskild 
stödfunktion, som har utgjorts av en eller 
två personer, och som har till uppgift att 
följa utvecklingen, utforma internt stödma-
terial och – inte minst – att vara ett aktivt 
stöd till dem som ansvarar för att genomföra 
konsekvensutredningar. Hos oss finns hu-
vudansvaret för konsekvensutredningen hos 
den interna arbetsgrupp som jobbar fram 
det nya regelförslaget.
Hur arbetar ni för att göra bättre konse-
kvensutredningar?
Det är viktigt att hela tiden ”vara på tårna” 
och följa utvecklingen och se vad som kan 
förbättras. Exempelvis har den utveckling 
som Regelrådets yttrande genomgått de 
senaste åren hjälpt oss att göra bättre kon-
sekvensutredningar. Att de mycket tydligare 
än tidigare redovisar rådets bedömning av 
konsekvensutredningens olika delar bidrar 
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Ökad tillsyn över mäklare
En ny fastighetsmäklarlag ger Fastighets-
mäklarinspektionens utökad tillsyn över 
fastighetsmäklarbranschen. Den nya lagen 
föreslås gälla också för fastighetsmäklar-
företagen i vilka fastighetsmäklarna driver 
sin verksamhet och för de enskilda fastig-
hetsmäklarna. Enligt Regelrådet uppfyller 
konsekvensutredningen kraven i förord-
ningen eftersom det utifrån remissen som 
helhet är möjligt att bedöma förslagets 
konsekvenser.
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Erna Zelmin-Ekenhem, Generaldirektör,
Arbetsmiljöverket

till vår utveckling.
Har ni några tips till andra myndigheter?
Ett arbetssätt som passar en myndighet 
kanske inte passar en annan, men några 
generella tips är dessa:
- Intressera myndighetens ledning – om inte 
cheferna är tillräckligt intresserade kommer 
inte tillräcklig kraft att läggas på utrednings-
arbetet.
- Låt olika kompetenser bidra i arbetet med 
att identifiera vilka som påverkas av ett nytt 
regelförslag, och hur.  
- Börja tidigt och respektera att en bra konse-
kvensutredning är resultatet av en process. 
Att skriva ett utkast, sen låta någon eller 
några lämna synpunkter och därefter tro 
att det är klart är i regel ett misstag. En bra 
konsekvensutredning växer fram stegvis! 
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God Jul och Gott nytt År 
till er alla!

16 jan
Regelrådet sammanträder
30 jan
Regelrådet sammanträder

Läs mer på www.regelradet.se
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