
Regelrådet bedömer att konsekvensutred-
ningen till förslagen om genomförande av 
EU:s engångsplastdirektiv, delar av för-
packnings- och avfallsdirektiven och punkt 
37 i januariavtalet inte uppfyller kraven i 
förordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning.

Promemorian innehåller förvisso en grundlig 
genomgång av gällande rätt och redovisar 
utförligt överväganden kring genomförande 
av relevanta EU-direktiv, övriga förslag samt 
förslagens förhållande till annan EU-rätt och 
WTO-regelverket. Promemorian innehål-
ler vidare mycket värdefull information 
om bakgrunden till förslagen, statistik som 
understödjer överväganden och flera utförliga 
och tydliga redovisningar av de föreslagna 
reglernas påverkan på berörda företag. Det 
saknas emellertid vissa viktiga kvantitativa 
uppgifter om t.ex. berörda företag och tidsåt-
gång för rapportering och information samt 
kostnadsuppskattningar för materialtestning, 
märkning och rutiner för internkontroll, som 
är nödvändiga för att kunna bedöma utred-
ningens slutsatser om att dessa kostnader är 
försumbara eller marginella. Regelrådet anser 
vidare att utredningen mer utförligt borde 

ha beskrivit konsekvenser av att t.ex. olika 
typer av retur- och pantsystem, som är en 
förutsättning för vissa förslag, i många fall är 
obefintliga eller ännu befinner sig i försöks-
stadiet. 

Regelrådet konstaterar att utredningen även 
saknar en sammanhängande och explicit re-
dovisning av förslagets konkurrenspåverkan. 
Mot bakgrund av de omfattande nya kraven 
som ställs på många olika typer av företag 
hade det vidare varit behövligt att i betydligt 
större utsträckning redovisa överväganden 
kring behovet av informationsinsatser och 
särskilda hänsyn till små företag vid regler-
nas utformning.

Målsättningen med det nya regelverket är att 
åstadkomma en hållbar produktion och an-
vändning av plast och främja en cirkulär eko-
nomi. Förslagen innehåller bl.a. förbud mot 
vissa engångsplastprodukter såsom bestick, 
tallrikar, sugrör, bomull pinnar, ballongpinnar, 
matlådor, muggar, konfetti och alla produkter 
av oxonedbrytbar plast samt krav på mate-
rialåtervinning. Det föreslås nya producent-
ansvar för tobak, ballonger och våtservetter.   
Producenter föreslås betala avgifter för att 
täcka kostnader för insamling, rapportering, 
medvetandehöjande åtgärder och städning av 
produkter som skräpats ned utomhus.

Regelrådet har granskat betänkandet Ett 
producentansvar för textil (SOU 2020:72).  
Regelrådet finner att konsekvensutredningen 
uppfyller kraven i förordningen om konse-
kvensutredning vid regelgivning. 

Regelrådet bedömer att konsekvensutred-
ningen håller tillräcklig kvalitet i det stora 
hela. Regelrådet noterar att det finns osä-
kerheter förknippade med de bedömningar 
som görs men finner att dessa osäkerheter 
har redovisats på ett tydligt sätt.  Att det är 
tydligt vilka osäkerheter som finns gör också 
att det blir tydligt vad som är styrkor och 
svagheter i analysen. Det är värdefullt i sig.  
De brister som finns i redovisningen är inte 

av sådan betydelse att de blir avgörande för 
helhetsbedömningen.

Remissen innehåller förslag att ett produ-
centansvar ska införas för kläder av textil, 
hemtextil, inredningstextil, väskor av textil 
och accessoarer av textil. Till exempel möbler, 
teknisk textil, filter, textil på löpmeter, mad-
rasser och skor ska däremot inte omfattas av 
det nya producentansvaret. Förslaget anges 
innebära att istället för att ersätta redan 
etablerade insamlingsvägar med ett helt nytt 
insamlingssystem kommer dagens insamling 
kunna bevaras. Ansvaret för att insamlingen 
av textilavfall uppfyller kraven kommer inte 
att ligga på de enskilda producenterna. 

Producentansvar för textil
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Förslag till hållbar 
plastanvändning
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Producenterna är enbart skyldiga att se till att 
deras produkter tas om hand av ett tillstånds-
pliktigt insamlingssystem och det är den som 
driver insamlingssystemet som ansvarar för 
att systemet bedrivs och fungerar i enlighet 
med kraven.
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Regelrådet bedömer att konsekvensutred-
ningen i betänkandet Tillgängliga stränder 
– ett mer differentierat strandskydd (SOU 
2020:78) uppfyller kraven i konsekvensutred-
ningsförordningen.

Konsekvensutredningen får godkänt av 
Regelrådet undantaget delen om redovis-
ningen av förslagets överensstämmelse med 
EU-rätten. Utredaren bedömer att förslagen 
inte får några konsekvenser för Sveriges 
EU-medlemskap utan motivering. Samti-
digt saknas det en beskrivning av om det 
föreligger någon EU-rätt på området och hur 
förslagen överensstämmer eller inte med 
unionsrätten.

Ett förslag i betänkandet är att strandskyd-
det inte ska gälla vid mindre insjöar eller 
vattendrag som är 2 m eller smalare. Syftet 
är att förbättra förutsättningar för bostäder 
och näringsverksamhet i områden med lågt 
exploateringsavtryck. Förslagen ska också 
bibehålla eller vid behov förstärka strand-
skyddet för att värna obrutna strandlinjer, 
allemansrättslig tillgänglighet och miljön i 
starkt exploaterade områden.

Regelrådet inrättades år 2008 som ett led 
i regeringens arbete med regelförenk-
ling för företag. Erfarenheter från andra 
länder visar att en oberoende granskning 
av tillkommande regler minskar onödigt 
regelkrångel. Regelrådets uppdrag är att 
granska och yttra sig över kvaliteten på 
konsekvensutredningar till författnings-
förslag som kan få effekter av betydelse 
för företag.

Boverkets förslag till föreskrifter om 
skydd mot buller i byggnader.
   Uppfyller kraven 

Finansinspektionens förslag till nya och 
ändrade föreskrifter för tjänstepen-
sionsföretag och försäkringsföretag.
   Uppfyller kraven 

Arbetsmarknadsdepartementets förslag 
om genomförande av direktivet om 
balans mellan arbete och privatliv för 
föräldrar och anhörigvårdare.
  Uppfyller inte kraven

Finansdepartementets promemoria om 
pausad BNP-indexering av skatten på 
bensin och diesel för 2022.
   Uppfyller kraven 

Finansdepartementets utkast till lag-
rådsremiss om en effektivare överpröv-
ning av offentliga upphandlingar.
  Uppfyller inte kraven

Fastighetsmäklarinspektionens förslag 
till nya föreskrifter om registrering som 
fastighetsmäklare m.m.
   Uppfyller kraven 

Vad anser du om att inte ens hälften av alla 
konsekvensutredningarna från Regerings-
kansliet eller offentliga utredningar bedöms 
uppfylla kraven?
Det är självfallet inte något jag kan vara nöjd 
med! väl genomförda konsekvensutredningar 
gör att vi får de allsidigt underbyggda besluts-
underlag vi behöver när vi ska ta ställning till 
olika förslag. Samtidigt präglades ju förra året 
av regeringens arbete med att utforma en 
mängd olika stödåtgärder som det var viktigt 
att få på plats så snart det var möjligt.  
Hur kan kvaliteten förbättras?
Det är angeläget att alla har kunskap om de 
krav som förordningen ställer. Den gäller även 
Regeringskansliet. Mycket arbete sker under 
tidspress men det är angeläget att ge utrymme 
för att utarbeta konsekvensutredningar som 
också håller för Regelrådets granskningar. Så 
snart det är möjligt bör vi anordna ytterligare 
utbildningar i Regeringskansliet.   
Vilka åtgärder är aktuella på regelförenklings-
området?
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Nedstängningsstöd till företag

Konsekvensutredningen i promemorian 
Nedstängningsstöd bedöms inte uppfylla 
kraven. Enligt Regelrådet hade det behövts 
utförligare beskrivningar i konsekvens-
utredningen av effekterna för berörda 
företag. Ett nedstängningsstöd kommer att 
bli aktuellt om beslut fattas om att stänga 
vissa verksamheter, till följd av smittsprid-
ningen av covid-19.  
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Emil högberg, statssekreterare hos närings-
minister ibrahim baylan.

Det pågår nu ett arbete i Regeringskansliet 
med att ta fram en skrivelse till riksdagen 
med nya mål för förenklingspolitiken. De 
kommer att utgöra grunden för det fortsatta 
arbetet inom området.
vi gav Tillväxtverket i uppdrag att samman-
ställa och konkretisera förenklingsförslag 
för företag med utgångspunkt från vad som 
lyftes fram under näringsministerns förenk-
lingsresa. Dessa förslag som Tillväxverket 
lämnat bearbetas nu i Regeringskansliet. 
Moderna och effektiva tillståndsprocesser 
är också en viktig fråga för regeringen. Re-
geringen tillsatte därför en utredning med 
uppdrag att se över det nuvarande systemet 
för prövning enligt miljöbalken. härtill kan 
jag nämna att länsstyrelserna fått i uppdrag 
att bland annat analysera möjligheterna att 
effektivisera myndigheternas prövningsverk-
samhet.  
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