
Regelrådet bedömer att konsekvensutred-
ningen i betänkandet från utredningen om 
skatt på skadliga ämnen i kemikalier i kläder 
och skor uppfyller kraven i förordningen om 
konsekvensutredning vid regelgivning.   

Det förekommer emellertid en del brister 
och det kan finnas anledning att ifrågasätta 
vissa uppgifter eller slutsatser. Underlaget 
som utredningen baserar sina förslag på har i 
några fall flera år på nacken och utvecklingen 
inom EU på kemikalieområdet går snabbt 
framåt. Förslaget innebär att skattskyldiga 
behöver lägga stora resurser på att analysera 
och dokumentera eventuell förekomst av 
skadliga kemikalier i klädesplagg som inte 
längre innehåller sådana kemikalier. Regel-
rådet noterar att en skattekonstruktion som 
har bättre träffsäkerhet och är mer substitu-
tionsdrivande har framförts som en alternativ 
lösning i utredningens särskilda yttrande. 
Utredningen anger att konkurrensen kommer 
att snedvridas till svenska företags nackdel 
och att företag kan behöva lägga ner sin 
verksamhet, men att de skattskyldiga före-
tagen i stor utsträckning kan kompensera de 
ökade kostnaderna genom att överföra dem 
till konsument genom prisökningar. Bransch-
företrädare har invänt att den hårdnande 

internationella konkurrensen har gjort denna 
möjlighet begränsad. Branschföreträdare har 
även framfört att utredningen underskattat 
företagens provningskostnader och behov 
av längre tid för anpassning till det nya re-
gelverket. Mot bakgrund av utredningsupp-
dragets karaktär anser Regelrådet emellertid 
att konsekvensutredningen utförligt och 
transparent redovisar relevanta aspekter, 
osäkerheter och antaganden och att den ger 
en god bild av såväl problemställningar som 
förslagets effekter.

Svenska konsumenter köper kläder och skor 
för 65 respektive 16 miljarder kronor per år, 
motsvarande 106 000 ton kläder och 22 000 
ton skor. Vissa av de skadliga kemikalierna 
kan orsaka arbetsmiljöproblem vid tillverk-
ning, hälsoproblem genom att människor 

exponeras för dem under stora delar av 
dagen och miljöproblem när varorna tvättas 
och kasseras. Den föreslagna lagen innebär 
att en skatt på 40 kronor/kg tas ut för alla 
kläder och skor, med möjlighet till avdrag på 
upp till 95 procent för varor som inte innehål-
ler de ämnen som specificeras i lagen. Det rör 
exempelvis cancer- och allergiframkallande, 
hormonstörande, antimikrobiella och giftiga 
ämnen. För kläder och skor innehållande ex-
empelvis ftalater föreslås ytterligare skatt på 
19 kronor/kg. Skattskyldig är bland annat den 
som tillverkar, importerar eller för in skatte-
pliktiga varor till Sverige. För säljare inom EU 
finns ett tröskelvärde på 100 000 kronor för 
att bli skattskyldig, under detta tröskelvärde 
blir den som förmedlar distansförsäljningen 
skattskyldig.

Regelrådet har granskat och underkänt 
konsekvensutredningen till förslaget om 
omställningsstöd till företag för perioden 
maj-juli 2020. 

Regelrådet konstaterar att trots att förslaget 
avser en förlängning av ett stöd som redan 
har tillämpats, saknas det beskrivningar med 
exempel på hur de administrativa kostna-
derna påverkas med anledning av ansökan 
– något om det faktiska utfallet istället för 
de uppskattningar som togs fram inför infö-
randet av omställningsstödet för mars-april 
2020. Samma gäller för påverkan på konkur-
rensförhållanden och små företag.  

Ansökningsförfarandet bör vara utformat på 
ett sådant sätt att de företag som omfattas 
också ansöker, särskilt under de förhållanden 
som råder i dagsläget. Om ett ansöknings-
förfarande upplevs som alltför krångligt av 
berörda företag finns det en risk att företaget 
inte inkommer med en ansökan, vilket kan 
leda till att syftet med förslaget inte uppfylls. 

I konsekvensutredningen finns det inte någon 
beskrivning av det krångel som ansökan kan 
ge upphov till och om det annars finns något 
alternativ som kan leda till mindre krångel för 
företagen. Enligt Regelrådet kan ett omställ-
ningsstöd, tillsammans med andra åtgärder, 
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vara betydande för det ansökande företagets 
fortlevnad och de effekter som kan uppstå till 
följd av ansökan behöver därför utredas fullt 
ut.  

Förslaget avser ett omställningsstöd som syf-
tar till att kompensera företag som har drab-
bats av stora omsättningstapp med anledning 
av sjukdomen covid-19. Förslagsställarens 
bedömning är att 50 000 företag omfattas av 
stödet för maj och 20 000 företag för juni-juli. 
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Regelrådet ger Socialstyrelsens konsekvens-
utredning till föreskrifter om säkra besök 
i särskilda boendeformer för äldre under 
covid-19-pandemin godkänt.

Regeringen har beslutat att från och med 
den 1 oktober upphäva det besöksför-
bud som infördes i april för att begränsa 
smittspridning. Syftet med de föreslagna 
föreskrifterna är att tydliggöra verksam-
heternas ansvar vid besök och att boende 
och besökare ska känna sig trygga. Före-
skrifterna kompletterar och specificerar 
relevanta bestämmelser i Socialtjänstlagen 
och i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd.

Det framgår inte helt tydligt att det finns 
ytterligare lagstiftningsbehov. Socialstyrel-
sen har emellertid uppskattat de mer-
kostnader och den verksamhetspåverkan 
förslaget anses medföra i den utsträck-
ning verksamheterna inte redan uppfyller 
kraven. Med undantag från att det saknas 
uppgifter över storleken på berörda företag 
och beskrivning av särskilda hänsyn till små 
företag vid reglernas utformning innehåller 
konsekvensutredningen redovisningar av 
alla relevanta aspekter. 

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 
beslutsorgan inom Tillväxtverket vars le-
damöter utses av regeringen. Regelrådet 
ansvarar för sina egna beslut. 

Finansdepartementets promemoria om 
pausad BNP-indexering av skatten på 
bensin och diesel.
   Uppfyller kraven

Näringsdepartementets förslag om en 
ny växtskyddslag.

 Uppfyller inte kraven

Boverkets förslag till ändring av före-
skrifter och allmänna råd om energide-
klaration för byggnader.
   Uppfyller kraven

Infrastrukturdepartementets remiss 
av Energimarknadsinspektionens 
promemoria om lokaliseringssignaler i 
elnätstariffer.

 Uppfyller inte kraven

Riksgäldens förslag till föreskrifter om 
ändrad avgiftsmodell för insättningsga-
rantin.

 Uppfyller inte kraven

Naturvårdsverkets förslag till nya 
föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenföroreningar vid hantering av 
oljor och brandfarliga vätskor.

 Uppfyller inte kraven

Vad har LRF på gång framöver?
Just nu fortsätter vi arbeta med att säkra att 
livsmedelsproduktionen och produktionen 
av skogsråvara ska fortsätta fungera trots 
covid-19-pandemin. Att vår sektor blivit klas-
sad som samhällsviktig är viktigt, nu och på 
sikt. Inför 2021 kommer vi förstärka arbetet 
för att förbättra förutsättningarna för en ökad 
produktion av både livsmedel och skogsråvara, 
vilket pandemin understrukit behovet av. 2021 
kommer också bli ett år då vi kommer visa 
vilken central roll vår näring har för omställ-
ningen till ett hållbart samhälle – ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt.

Vilka konkreta regelförbättringsåtgärder är 
mest prioriterade?
Det viktigaste för våra medlemmar är att 
åstadkomma en förflyttning så myndighe-
terna inte bara jobbar med sitt traditionella 
uppdrag, att t. ex. utföra kontroller, utan 
också tar sitt främjaruppdrag på allvar, och att 
myndigheterna bidrar till att företagare kan 
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Mer muskler till Regelrådet
Vid Näringslivets Regelnämnds webbina-
rium ”Regelförbättring - konkurrenskrafts-
verktyg i tid av kris” den 16 september 
framfördes flera önskemål om utökat och 
förstärkt mandat för Regelrådet från riks-
dagsledamöterna i näringsutskottet. 
Bland förslagen kan nämnas tidigare sam-
råd med Regelrådet och återremittering av 
bristfälliga konsekvensanalyser.

REGELRÄTT

Anna-Karin hatt, VD och koncernchef på 
lantbrukarnas riksförbund (lRF).

utveckla sin verksamhet. lRF vill att det införs 
en handläggningsgaranti som ska gälla för 
alla myndigheter, där myndigheterna åläggs 
att klara förvaltningslagens krav om effektiv 
ärendehantering, t. ex. tillståndsprövning, 
inom 6 månader. 

Hur skulle man kunna öka konsekvensutred-
ningarnas kvalitet?
Det måste vara tydligt att sådana ska göras av 
myndigheterna och är utredningarna bristfäl-
liga bör inte föreslagna regler genomföras. 
Kraven på att konsekvensutredningar ska vara 
genomförda innan nya regler införs måste 
alltså öka.

Säkra besök på SÄBO

Läs hela yttrandet här

14 oktober
Regelrådet sammanträder
6 oktober
RegWatchEurope workshop om samråd
2 november
RegWatchEurope möte
3-4 november
EU-ordförandeskapskonferens om regelförbättring 

Läs mer på Regelrådets webbplats

Läs mer på NNRs webbplats

Anna-Karin hatt, lRF
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