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Radiospektrumanvändning i
framtiden
Regelrådet har granskat förslagen i Näringsdepartementets betänkande Frekvenser i
samhällets tjänst (SOU 2018:92) och bedömer att konsekvensutredningen uppfyller
kraven i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet har endast underkänt en redovisningspunkt och det är den som avser
redovisning av om särskilda hänsyn till små
företag vid reglernas utformning. Regelrådet kritiserar förslagsställaren för att inte
redovisa vilka eventuella överväganden som
gjorts när det gäller små företags möjlighet
att klara den förändrade prissättningen och
de investeringskrav på mer spektrumeffektiv
radioutrustning som indirekt kan följa av den
nya prissättningen. I övrigt finns inga anmärkningar på utredarens konsekvensutredning.
Bakgrunden till förslaget är att efterfrågan på
radiospektrum och möjligheten att använda
radiosändare ökar stort, liksom slutanvändarnas efterfrågan på trådlös bredbandskapacitet. För att inte samhällets utveckling ska
hindras av brist på tillstånd för användning
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av radiosändare måste reglerna för spektrumförvaltningen förändras. Med nuvarande prissättning av radiotillstånd bedöms
efterfrågan på radiospektrum bli större än
tillgången till frekvenser, eftersom det alltid
är billigare att använda mer radiospektrum
än att vidta andra åtgärder som till exempel
att minska spektrumbehovet genom effektivare utrustning. En förändrad prissättning
förväntas leda till en ökad efterfrågan på
spektrumeffektiv radioutrustning som i sin
tur leder till ökad innovation på området.
Med förslaget ska alla som innehar tillstånd
att använda radiosändare eller tillstånd
för skyddad mottagning betala en årlig
nyttjandeavgift för tillstånden. Ett allmänt

inbjudningsförfarande ska användas vid
tillståndsgivningen som därmed blir transparent, där alla intressenter ges möjlighet att
få ett visst radiotillstånd. I dagsläget är det
enbart mobiloperatörerna som betalar ett
marknadsmässigt pris för tillstånd att använda
radiosändare. Den förändrade prissättningen
kommer, enligt utredaren, att göra det mer
kostsamt för en aktör att genom tillståndsinnehav försöka stänga ute konkurrenter från
marknaden och nuvarande konkurrensfördel
upphör för de som konkurrerar med tjänster
som även mobilleverantörer levererar. När
värdet av radiospektrum synliggörs främjas,
enligt utredaren, konkurrensen och spelplanen jämnas ut.
Läs hela yttrandet här
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Sänkta miljökrav för vattenkraftbolag
Regelrådet har granskat konsekvensutredningen till förslaget om föreskrifter om
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
som är kraftigt modifierade av vattenkraft och
bedömt att den uppfyller kraven i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet anser att konsekvensutredningen
innehåller vissa brister. De olika typerna av
miljökvalitetsåtgärder kunde ha redovisats
tydligare, liksom förslagets påverkan på
konkurrensförhållanden, överensstämmelsen med EU-rätten och behovet av särskilda
informationsinsatser. Konsekvensutredningen
håller dock en mycket hög kvalitet i övriga
delar, t.ex. redovisningen av alternativa lös-

ningar och kostnadspåverkan på de närmast
berörda företagen.
I enlighet med EU:s vattendirektiv, genomfört genom miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen, beslutade
vattenmyndigheterna 2016 att förklara 658
vattenförekomster som kraftigt modifierade
på grund av vattenkraft. Det fastställdes
samtidigt miljökvalitetsnormer innebärande
att samtliga vattenförekomster ska uppnå
god ekologisk potential och god kemisk
ytvattenstatus senast 2027. De miljöåtgärder som skulle ha behövts för att nå satta
mål har bedömts innebära en alltför negativ
påverkan på det svenska energisystemet i
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form av minskad elproduktions- och reglerförmåga. Syftet med förslaget är att sänka vissa
miljökvalitetskrav för 485 vattenförekomster. Förslaget berör framför allt 14 vattenkraftsbolag, men även andra företag, såsom
anläggningsföretag och företag som bedriver
fritidsfiskebaserad verksamhet, kan påverkas.
Läs hela yttrandet här

YTTRANDE FRÅN REGELRÅDET

YTTRANDEN I KORTHET

Nya regler för
konsumentskydd
Regelrådet har granskat kommittébetänkandet Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12) och finner
att konsekvensutredningen inte uppfyller
kraven i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet tycker att konsekvensutredningen delvis håller tillräcklig kvalitet, till exempel när det gäller hur förslaget stämmer
överens med EU-rätten. Det är dock alltför
stora brister i redovisningen av konsekvenser för företag för att den ska kunna anses
hålla tillräcklig kvalitet som helhet.
I remissen föreslås att bland andra Kon-

Socialdepartementets slutbetänkande
Tydligare ansvar och regler för läkemedel,
SOU 2018:89.
Uppfyller kraven
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sumentverket och Finansinspektionen ska
pekas ut som behöriga myndigheter enligt
en EU-förordning om samarbete mellan
nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskydd. En ny befogenhet
som föreslås är att om ett företag bryter mot
regler om konsumentskydd genom sitt sätt
att agera på internet, ska företaget kunna
åläggas att vid vite ta in ett varningsmeddelande som tydligt visas i samband med besök
på webbplatsen.
Läs hela yttrandet här

TRE SNABBA

Varför har du tagit på dig rollen som ordförande för Regelrådet?
Jag var med och initierade och formade
Regelrådet för drygt tio år sedan så det är
mycket intressant att komma tillbaka. Jag ser
det också som en samhällsplikt att ta på mig
uppdrag där jag tycker att jag har relevant
erfarenhet att tillföra för hela näringslivets
bästa.
Vad är det för erfarenheter du menar då?
Jag startade mitt första företag när jag var 20
år och har sedan dess startat fler verksamheter än jag kan hålla ordning på. Som investerare i tidiga tillväxtbolag ser jag också hur de
flesta hanterar ny reglering helt enkelt genom
att köpa mer konsulthjälp. Genomgående för
alla mina bolag har varit digitalisering och jag
ser också hur detta kan ge enorma fördelar
för företagens och myndigheternas kontakter.
Men liksom bland befolkningen i övrigt så
finns en ”klyfta” mellan de som omfamnar
digitalt företagande och de som vill hålla det
på en armlängds avstånd. Dessutom kan jag
förstå hur reglering tas fram efter 4 år på

Regeringskansliet.
Vilken är enligt dig den största utmaningen i
arbetet med att få bättre konsekvensutredningar?
Den största utmaningen är kampen om tiden.
Tiden för att skriva förslag och instruktioner
minskar eftersom kravet på snabba leveranser ökar. Givet hur mycket som ska göras
av Januariavtalet inom 3 år så kommer inte
någon slå av på takten. För att säkerställa att
konsekvensutredningar görs på ett effektivt
sätt så måste återkopplingen från Regelrådet
komma in i ett läge som gör den användbar
för den enskilde handläggaren. Det är jag inte
säker på att den alltid gör i dagsläget.
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PÅ GÅNG

Regelrådet bedömer att Justitiedepartementets konsekvensutredning av förslaget
till sänkt krav på aktiekapitalet för privata
aktiebolag från 50 000 till 25 000 kronor
genomgående uppfyller kraven i konsekvensutredningsförordningen. Förslaget
förväntas, i viss mån, bidra till ett ökat
nyföretagande, vilket även gynnar sysselsättningen.
Läs hela yttrandet här

Utbildningsdepartementets betänkande
Att förstå och bli förstådd – ett reformerat
regelverk för tolkar i talande språk, SOU
2018:83
Uppfyller kraven
Transportstyrelsens förslag till föreskrifter
med anledning av Ny kategori taxi.
Uppfyller kraven
Livsmedelsverkets föreskrifter om planering
av besiktning före och efter slakt.
Uppfyller kraven

Elisabeth Thand Ringqvist, ny ordförande
för Regelrådet.

Sänkt kapitalkrav på privata
aktiebolag

Jordbruksverkets förslag om producentorganisationer för frukt och grönsaker.
Uppfyller kraven

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning samt Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och
planbeskrivningar kan tillgängliggöras och
behandlas digitalt.
Uppfyller inte kraven
Elisabeth Thand Ringquist

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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