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YTTRANDE FRÅN REGELRÅDET

Använd det som
fungerar
Regelrådet bedömer att konsekvensutredningen till betänkandet från Utredningen om
pantsystem för småelektronik (SOU 2021:26)
trots vissa brister uppfyller kraven.
Utredningen presenterar författningsförslag till två alternativa pantsystem samt
till en utvidgning av producentansvaret för
elutrustning. Överväganden kring alternativa
lösningar och utformning av enskilda bestämmelser är utförligt och tydligt redovisade och
baserade på grundliga kartläggningar och
analyser. Osäkerheter och antaganden redovisas på ett transparent sätt. Berörda aktörer
och konsekvenser är utförligt beskrivna och
det är särskilt positivt att även kostnaderna
för de alternativ som inte förordas är så
utförligt beskrivna. Det hade emellertid varit
önskvärt med mer kvantitativa uppskattningar
vad avser konsekvenser för företagen av
förslagen kring genomförande och utveckling
av producentansvaret, både de tvingande
minimikraven och de som går utöver.
Utredningen bedömer att flera förslag inte
kommer att påverka små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i
övrigt i förhållande till större företags.
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Det hade varit önskvärt att i större utsträckning redogöra för hur man landat i dessa
slutsatser. Det hade också varit relevant
att beskriva hur förslagen om ett utvecklat
producentansvar påverkar svenska företag i
förhållande till företag inom EU och globalt.
Mot bakgrund av beskrivningen av pågående
arbete på nationell och internationell nivå,
att utvecklingen sammantaget bedöms gå åt
rätt håll och att Sverige i många avseenden
ligger i framkant, framgår det inte helt tydligt
varför ytterligare lagstiftning utöver de tvingande minimikraven på området är nödvändig. Sammantaget beskriver utredningen
emellertid problembilden och de olika
alternativa lösningar samt deras effekter på

berörda aktörer väl.
Utredningens uppdrag har varit att utreda
hur de svenska bestämmelserna om producentansvar för elutrustning ska anpassas
så att de uppfyller nya minimikrav för ett
utökat producentansvar i avfallsdirektivet. I
uppdraget ingick även att utreda och föreslå
hur producentansvaret för elutrustning kan
kompletteras med krav på pant för småelektronik, samt alternativa lösningar om sådana
bedöms mer kostnadseffektiva. Syftet är att
öka insamlingen och återvinningen av elavfall
och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva
kretslopp och en cirkulär ekonomi.
Läs yttrandet här
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Transparens i djursjukvården
Regelrådet har granskat konsekvensutredningen till förslag om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
samt detaljhandel vid öppenvårdsapotek och
funnit att den uppfyller kraven.
Regelrådet bedömer att konsekvensutredningen överlag håller tillräcklig kvalitet, men
att det förekommer vissa brister. Framför
allt saknas information om påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag.
Därutöver saknas även en beskrivning av de
berörda veterinärverksamheternas storlek.
Regelrådet finner emellertid att avsaknaden av dessa beskrivningar inte är av sådan

betydelse att det blir avgörande för helhetsbedömningen.
Läkemedelsverkets föreslagna föreskrifter
ska genomföra den nya EU-förordningen om
veterinärmedicinska läkemedel, som ersätter ett tidigare direktiv. Remissen innehåller förslag till att, bland annat, införa krav
rörande veterinärrecept samt användning av
veterinärmedicinska läkemedel. Mer specifikt
anges förslaget innebära nya krav på vilka
obligatoriska uppgifter som ska finnas på ett
veterinärrecept samt vilka uppgifter ett
öppenvårdsapotek ska registerföra vid transaktioner av veterinärmedicinska läkemedel.
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Förslaget anges även innebära införandet av
nya krav på bland annat vilka uppgifter som
ska anges vid förskrivning och rekvisition av
läkemedel för behandling av djur samt att
uppgiften om veterinärnummer ska behöva
anges på alla recept för djur. Förslaget anges
beröra samtliga verksamheter som bedriver
hälso-och sjukvård för djur och tillståndshavare för öppenvårdsapotek.
Läs yttrandet här
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YTTRANDEN I KORTHET

Återremiss blev
godkänd

Regelrådet har granskat en återremittering
av konsekvensutredning av förslag till Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till
skogsvårdslagen.
Regelrådet ansåg att en tidigare utformning
av konsekvensutredningen inte uppfyllde
kraven. När Regelrådet granskade konsekvensutredningen som förslagsställaren tog
fram till återremitteringen kom Regelrådet
fram till följande: Den återremitterade
konsekvensutredningen innehöll utvecklad
och förtydligad information om de berörda
företagens storlek, påverkan på företagens

Socialdepartementets förslag om hårdare regler för nya nikotinprodukter.
Uppfyller kraven
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administrativa kostnader och särskild
hänsyn till små företag. Alla dessa aspekter
bedömde Regelrådet vara tillräckligt tydliga
i återremissen. Detta innebar också att Regelrådet godkände konsekvensutredningen
i sin helhet.
Förslaget handlar bland annat om sänkta
krav på minsta antal huvudplantor vid
anläggningsskedet.
Läs yttrandet här

Elisabeth Thand Ringqvist, Regelrådets avgående ordförande.
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Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt
för användning av vissa radiosändare.
Uppfyller kraven

Infrastrukturdepartementets promemoria om otillåtna cabotagetransporter
och beställaransvar.
Uppfyller kraven

Vad är du mest nöjd med under din tid som
ordförande för Regelrådet?
Jag är nöjd över att vi snabbt klarade omställningen till digitala möten. Våra ledamöter är
geografiskt spridda så det har varit väldigt bra
att hitta en effektiv form för våra möten. Vi säkerställde också att vi kunde träffas varje vecka
och att vi tillsammans med handläggarna hade
förmåga att hantera covid-relaterade granskningar på mycket kort varsel. Regelrådet har
aldrig varit så snabbfotat.

Vilka har varit de största utmaningarna?
Mycket utmanande med covid-relaterad lagstiftning då det med nödvändighet var tvunget
att gå fort på departementen. I hastigheten

Finansdepartementets förslag om
stärkt planering för hållbar utveckling,
Uppfyller inte kraven

Upphandlingsmyndighetens förslag till
föreskrifter om insamling av uppgifter
för statistikändamål.
Uppfyller inte kraven

TRE SNABBA FRÅGOR

Jag tycker också att våra rekommendationer i
årsrapporten har blivit tydligare och skarpare. I
år följde vi också upp förra årets rekommendationer. I och för sig en dyster läsning men helt
nödvändigt för att beskriva för myndigheter
och departement vad som måste förbättras.

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter
om transport av avfall.
Uppfyller kraven

Finansdepartementets promemoria om
en utvidgad rätt till återköp och flytt av
fond- och depåförsäkringar.
Uppfyller inte kraven
Läs mer på Regelrådets webbplats

REGELRÅDET
tappades Regelrådet bort. Men det blev allt
bättre och vi fick fler förslag på remiss.
Vad anser du att fokus bör ligga på framöver gällande arbetet med konsekvensutredningar?
Jag tycker att de rekommendationer som vi
har jobbat fram i rådet står sig väl. Det är en
”att göra-lista” för regeringen.

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan
inom Tillväxtverket. Om ett författningsförslag kan få effekter av betydelse för
företag ska departement och myndigheter skicka förslaget och den tillhörande
konsekvensutredningen till Regelrådet.
Regelrådet granskar konsekvensutredningar och yttrar sig över om dessa uppfyller de krav som ställs enligt 6 och 7 §§
i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning.
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Förändrat presstöd

Nyhetsbrevet ges ut 5-6 ggr per år.

Regelrådet bedömer att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven. Enligt Regelrådet hade det behövts utförligare och mer
konkreta beskrivningar av effekterna för
berörda företag. Förslaget innebär vissa
förtydliganden och förändringar gällande
högsta tillåtna omfattning av gåvoabonnemang och arbetsgivarexemplar i tidningarnas totala abonnerade upplaga.

Ansvarig utgivare och redaktör:
Anne Lindström 08-681 65 76
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1 sep - Regelrådet sammanträder
14-15 sep - RegWatchEurope sekretariatsmöte samt
workshop om kostnadsuppföljning
15 sep - Regelrådet sammanträder
17 sep - Möte med EU-kommissionär Maroš Šefčovič
29 sep - Regelrådet sammanträder
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