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Laddat med el

Regelrådet har granskat remissen Nya krav
på laddinfrastruktur för laddfordon och har
bedömt att konsekvensutredningen inte
uppfyller kraven.
I remissen lämnas förslag med anledning av
nyligen gjorda ändringar i energiprestandadirektivet. Direktivet ställer krav på installation
av ledningsinfrastruktur vid nybyggnad och
större renoveringar och även krav på installationer av laddningspunkter för laddfordon.
För att minska koldioxidutsläppen från nya
bilar arbetar bilindustrin med en elektrifiering av fordonsutbudet och det väntas en
snabb ökning av antalet laddfordon. Det
anses därför betydelsefullt att det också finns
tillgång till laddningspunkter på platser där
fordon parkeras.
Regelrådet har funnit brister i beskrivningarna av förslagets överensstämmelse med
EU-rätten, berörda företags storlek, påverkan
på konkurrensförhållanden och om särskilda hänsyn behöver tas till små företag
vid reglernas utformning. Regelrådet anser
att de nämnda beskrivningarna är centrala i
bedömningen av det remitterade förslagets
samlade effekter.
Om en förslagsställare väljer att gå utöver
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minimikraven enligt ett EU-direktiv behöver
det anges och motiveras i konsekvensutredningen. I detta fall har Regelrådet funnit
omständigheterna alltför oklara om förslagsställaren har gått utöver minimikraven.
Vad gäller berörda företags storlek kan en
sådan uppgift anges genom exempelvis
antal anställda och/eller företagets omsättning. I remissen har förslagsställaren angett
antalet anställda som uppgift på storlek.
Förslagen i remissen påverkar dock en
av de berörda branscherna, fastighetsägarna, genom att de behöver installera
laddningspunkter. Eftersom det blir fråga
om investeringskostnader hade det varit
värdefullt att ange företagens storlek med

deras ekonomiska storlek – för att kunna sätta
investeringskostnaderna i relation till detta.
Det får också betydelse på beskrivningen av
om särskilda hänsyn behöver tas till små företag. Eftersom den ekonomiska storleken på
företagen är okänd är det oklart hur förslaget
kommer att påverka de små företagen utifrån
ekonomisk storlek i förhållande till kostnader
och verksamhetspåverkan. Vad gäller förslagets påverkan på konkurrensförhållanden för
företagen har Regelrådet framfört att det kan
finnas geografiska skillnader hur förslaget kan
påverka företagen eftersom det ofta är nödvändigt för mindre företag att tillhandahålla
parkeringar i glesbygd. Sådana beskrivningar
saknas i remissen.
Läs hela yttrandet här
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Översyn av F-skattesystemet
Regelrådet har granskat konsekvensutredningen till betänkandet F-skattesystemet – en
översyn och bedömt att den inte uppfyller
kraven i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.
Enligt Regelrådet framgår inte konsekvenserna för företag i tillräcklig utsträckning
vilket har varit avgörande för den sammantagna bedömningen. Konsekvensutredningen
brister bland annat i redovisningen av förslagets kostnader eftersom redovisningen av
förslagets effekter ur ett företagsperspektiv
är otillräcklig. Enlig Regelrådet saknas bland
annat närmare uppgifter om hur omfattande
uppgiftsskyldigheten är och hur en utvidgad

prövning påverkar registreringen av ett
företag och om det kommer ta längre tid.
Regelrådet har även bedömt redovisningen
av påverkan på konkurrensförhållandena
som bristfällig, eftersom det saknas närmare
uppgifter om förslaget medför höjda inträdesbarriärer som företagare.
Utredningens förslag anges syfta till att
förbättra F-skattesystemets funktionalitet,
förbättra konkurrensvillkoren för företag
samt förhindra skattebortfall i form av fusk
och skatteundandraganden. Förslagen
inkluderar bland annat att ett godkännande
för F-skatt kan tidsbegränsas, antingen om
den sökande begär det eller om ansökan
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sker med avsikt att bedriva näringsverksamhet. Det föreslås också att Skatteverket får
möjlighet att förelägga den som är godkänd
för F-skatt att tillhandahålla de handlingar och
lämna de upplysningar som behövs för att
kontrollera om förutsättningarna för att vara
godkänd för F-skatt föreligger. Betänkandet
innehåller även bestämmelser om vem som
ska prövas vid ansökan om att bli godkänd för
F-skatt och för fåmansföretag föreslås det ske
en utvidgad prövning.
Läs hela yttrandet här
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YTTRANDEN I KORTHET

Nyheter om sprängämnesprekursorer

Regelrådet har granskat konsekvensutredningen till förslaget om kompletterande
bestämmelser till en ny EU-förordning om
sprängämnesprekursorer och bedömt att
den inte uppfyller kraven.
Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen
som kan användas för legitima ändamål
men också missbrukas för att tillverka
sprängämnen. Promemorian innehåller en
förtjänstfull beskrivning av EU-förordningens bestämmelser och en tydlig redovisning
av överväganden och förslag till kompletterande nationell lagstiftning. Regelrådet
bedömer dock beskrivningen av förslagets konsekvenser för företag otillräcklig.
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Regelrådet konstaterar att även om de
substantiella kraven till stor del härrör från
en direkt tillämplig EU-förordning och förslagsställarens handlingsutrymme därför är
begränsat borde förslagsställaren redovisat
effekterna kvalitativt mer utförligt och även
gjort försök till kvantifierade uppskattningar.
Förslaget innehåller vidare bemyndigande
av föreskriftsrätt till sektorsmyndighet och
Regelrådet framhåller det som önskvärt
med en redovisning av förväntat innehåll för
detta föreskriftsarbete avseende effekter för
företagen.
Läs hela yttrandet här

TRE SNABBA FRÅGOR
Claes Norberg, vice ordförande Regelrådet.

tet. Det finns en gemensam syn om vikten av
ett gott beslutsunderlag för lagstiftare. Det är
dock ett faktum att resurser för detta arbete
är begränsade och att relevanta data inte
alltid finns lättillgängliga. Vikten av samråd
betonades också, både vid konsekvensutredning och i utvärderingsarbetet. Vid sidan av
att förbättra existerande mekanismer diskuterades också ett utforskande av nya metoder
för datainhämtning, t.ex. genom big data.
Vilken koppling ser du till det svenska konsekvensutredningsarbetet?
Erfarenhetsutbyte med andra institutioner
och länder är viktigt. Genom att ta del av
andras erfarenheter kan vissa fallgropar
undvikas och man kan inspireras av positiva
exempel. Det finns också ett värde i att kunna
jämföra och vidareutveckla metodik.
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PÅ GÅNG

Boverkets konsekvensutredning får
godkänt av Regelrådet, men myndigheten
kritiseras likväl för att redovisningen av
konsekvenserna för företagen är spridd på
olika ställen i remissen och att uppgifterna
hittas under rubriker som endast indirekt
berör företagen. Förslaget innebär att en
byggnad får samma energiprestanda oavsett vilket uppvärmningssystem som väljs.
Läs hela yttrandet här

Finansdepartementets förslag om Skattelättnad för arbetsresor - En avståndsbaserad
och färdmedelsneutral skattereduktion för
längre arbetsresor (SOU 2019:36).
Uppfyller inte kraven
Försvarsdepartementets förslag om Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34).
Uppfyller inte kraven
Post- och telestyrelsens förslag om ändring
av föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på
driftsäkerhet.
Uppfyller kraven
Infrastrukturdepartementets Promemoria
om Fjärde järnvägspaketet.
Uppfyller kraven

Vad är RSB:s (Regulatory Scrutiny Board) roll
i den europeiska lagstiftningsprocessen?
RSB eller på svenska Nämnden för lagstiftningskontroll är ett oberoende rådgivande
organ vid EU-kommissionen, som består av
både kommissionstjänstemän och externa
experter. Nämnden granskar kommissionens
konsekvensutredningar inför nya lagförslag
och utvärderar befintlig lagstiftning. RSB
måste t.ex. ge klartecken till den medföljande
konsekvensutredningen till ett lagförslag för
att processen ska gå vidare. Vid ett negativt
yttrande skickas konsekvensutredningen tillbaka till ansvarigt generaldirektorat för vidare
bearbetning. Om även RSB:s andra utlåtande
är negativt har Kommissionen möjlighet att
gå vidare med förslaget, men detta måste i så
fall offentligt motiveras. RSB har också informella diskussioner med generaldirektoraten
innan en konsekvensutredning upprättas.
Vilka fokusområden diskuterades vid årets
konferens?
Grundläggande frågor, svårigheter och överväganden om kvantifiering och proportionali-

Nya byggregler ger enhetlig
energiprestanda

Energimarknadsinspektionens förslag om
ändring i föreskrifter och allmänna råd (EIFS
2016:2) om mätning och rapportering av
överförd el.
Uppfyller kraven

Claes Norberg och Veronica Gaffey, ny RSB-ordförande

Läkemedelsverkets förslag till nya och
ändrade föreskrifter om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
och om detaljhandel vid öppenvårdsapotek.
Uppfyller inte kraven
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.

REGELRÄTT
Nyhetsbrevet ges ut 5-6 ggr per år.
Ansvarig utgivare och redaktör:
Anne Lindström 08-681 65 76

Se film om konsekvensutredning här
20 november
Regelrådet sammanträder
4 december
Regelrådet sammanträder

Redaktion:
Katarina Garinder Eklöw, Katarina Porko,
Anna Stattin och Annika LeBlanc.
Kontakt Regelrådet:
www.regelradet.se
regelradet@regelradet.se

