
Regelrådet bedömer att konsekvensutred-
ningen till förslag om säkerhet vid hantering 
av utvinningsavfall inte uppfyller kraven.

Förslagsställaren föreslår bland annat en ny 
förordning med bestämmelser om säker-
hetens storlek och form samt prövning av 
säkerheten. Promemorian innehåller grundlig 
information om bakgrunden och syftet med 
förslagen. Överväganden kring alternativa lös-
ningar och förslagets överrensstämmelse med 
EU-rätten är utförligt och tydligt redovisade. 
Promemorian innehåller vidare värdefull in-
formation om tidpunkt för ikraftträdande och 
behov av speciella informationsinsatser. 

Det finns en kvalitativ redovisning om 
påverkan på berörda företags kostnader och 
verksamhet men det saknas helt kvantifiering 
av kostnadsmässiga effekter. Exempelvis sak-
nas en beskrivning av hur stor säkerheten ska 
vara och kostnader för att ta fram en avfalls-
hanteringsplan. Vidare saknas en redovisning 
av berörda företagens storlek och påverkan 
på företagen i andra avseenden. 

Regelrådet konstaterar också att det saknas 
en redovisning av konkurrensförhållandena 

mellan de berörda företagen.
 
De nya kraven berör många olika typer av 
gruv- och täktverksamheter med varie-
rande storlek. Regelrådet anser mot denna 
bakgrund att det hade varit motiverat att 
redovisa förslagets påverkan på konkur-
rensförhållanden och möjligheterna att ta 
särskild hänsyn till små företag vid reglernas 
utformning.  

Målsättningen med de nya reglerna är att 
förbättra hanteringen av utvinningsavfall och 
öka tillsynsmyndigheternas möjligheter att 
säkerställa syftet med miljöbalken. Försla-
gen i promemorian syftar till att förbättra 
förutsättningarna för en ambitiös hantering 

av utvinningsavfall. Det föreslås därför att 
varje utvinningsavfallsverksamhet ska ha en 
avfallshanteringsplan. Därutöver föreslås 
också ett nytt krav på säkerhet för samtliga 
verksamheter som omfattas av krav på att ha 
en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall.

I dagsläget finns det inga system som ställer 
tillräckliga krav på säkerheter för gruvverk-
samheter. Det finns en stor risk för att staten, 
och därigenom skattebetalarna, får bekosta 
åtgärder för stängning, efterbehandling, åter-
ställning och uppföljning av nedlagda gruvor 
eller gruvverksamhet där verksamhetsutöva-
ren har gått i konkurs. 
 

Regelrådet underkänner Justitiedeparte-
mentets konsekvensutredning av förslagen 
i promemorian Tryggare bostadsrätt då 
redovisningen är bristfällig i flera avseenden 
samtidigt som grundläggande uppgifter sak-
nas för att det ska gå att förstå hur förslaget 
påverkar berörda företag

Bland annat saknas uppgifter om företagens 
antal och storlek, påverkan på företagens 
andra kostnader, verksamhet samt konkur-
rensförhållanden. Det saknas därutöver helt 
redovisning i vissa avseenden. 
Det föreslås bland annat att det inte längre 
ska vara möjligt att genom stadgarna avvika 
från regeln om lika rösträtt vid förenings-

stämman. Syftet är att stärka  skyddet för 
bostadsrättshavare och försvåra att en aktör 
tillskansar sig ett oproportionerligt inflytande 
i en förening. Vidare föreslås att en bostads-
rättsförening som vill ingå ett förhandsavtal 
ska lämna förhandstecknaren ett bindande 
erbjudande i en handling eller i någon annan 
läsbar och varaktig form. 

Erbjudandet ska innehålla samtliga avtalsvill-
kor, klar och begriplig information om avtalet 
och de risker som är förknippade med det, 
uppgifter om bland annat de viktigaste stegen 
i byggprojektet,  föreningens ekonomi, privat-
ekonomiska risker förknippade med avtalet, 
byggföretagets och andra utomståendes in-
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flytande i föreningen, risken för förändringar 
byggprojektet och vilka möjligheter det finns 
att frånträda avtalet. 

Förhandstecknarens betänketid för att över-
väga erbjudandet om förhandsavtal ska inte 
understiga sju dagar. Den beräknade tidpunk-
ten för upplåtelse av lägenheten med bo-
stadsrätt ska inte avse ett tidsintervall längre 
än tre månader. Förhandstecknaren ges möj-
lighet att frånträda avtalet om upplåtelsen av 
lägenheten inte sker inom skälig tid efter den 
beräknade tidpunkten för upplåtelse.

Läs yttrandet här
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Regelrådet underkänner Finansdepartemen-
tets konsekvensutredning om åtgärder mot 
matchfixning och olicensierad spelverksam-
het (Ds 2021:29) då redovisningen uppvisar 
flera brister. 

Regelrådet anmärker särskilt på bristande re-
dovisning av de administrativa kostnaderna 
som följer av ökad rapporteringsskyldighet. 
Då förslagets största påverkan på företagen 
synes bero på just de administrativa kost-
naderna väger redovisningspunkten tungt 
i Regelrådets sammantagna bedömning av 
konsekvensutredningens kvalitet.

Enligt några av delförslagen ska det inte 
längre ska vara avgörande om ett online-
spel riktas till den svenska marknaden för 
att spellagen ska vara tillämplig. Avgörande 
ska istället vara om en spelare som befinner 
sig i Sverige har möjlighet att delta i online-
spelet. Med förslaget får Spelinspektionen 
även möjlighet att under dold identitet köpa 
speltjänster online inom ramen för myndig-
hetens tillsyn.

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan
inom Tillväxtverket. Om ett författnings-
förslag kan få effekter av betydelse för
företag ska departement och myndighe-
ter skicka förslaget och den tillhörande
konsekvensutredningen till Regelrådet.
Regelrådet granskar konsekvensutred-
ningar och yttrar sig över om dessa upp-
fyller de krav som ställs enligt 6 och 7 §§
i förordning (2007:1244) om konsekvens-
utredning.

Finansdepartementets betänkande 
om ett nytt regelverk för bygglov (SOU 
2021:47). 
   Uppfyller kraven 

Livsmedelsverkets förslag om kontroll av 
ekologisk produktion. 
  Uppfyller inte kraven

Infrastrukturdepartementets betänkan-
de om regler för statliga elvägar (SOU 
2021:73).
   Uppfyller kraven 

Post- och telestyrelsens förslag till före-
skrifter om ersättning vid utlämnande 
av uppgifter som lagras eller bevaras för 
brottsbekämpande ändamål samt vid 
medverkan i samband med verkställig-
het av hemlig dataavläsning.
   Uppfyller kraven 

Justitiedepartementets förslag om 
upphovsrätten på den digitala inre 
marknaden (Ds 2021:30). 
  Uppfyller inte kraven

Finansdepartementets promemoria 
om tillfällig utvidgning av statligt stöd 
genom nedsatt energiskatt. 
   Uppfyller kraven 

Hur arbetar Boverket med konsekvensutred-
ningar? 
Boverket arbetar med konsekvensutredningar 
som en del av regelgivning. Konsekvensutred-
ningsarbetet används som en metod för att 
utforma så ändamålsenliga regler som möjligt. 
Sakkunniga, jurister och samhällsekonomer 
arbetar tillsammans med att utforma regler 
och utreda dess konsekvenser. Målet är att 
konsekvensutredningar ska vara ett stöd vid 
tillämpning av regler. Det har visat sig mycket 
värdefullt, något som blir tydligt när vi föränd-
rar gamla regler där konsekvensutredningar 
ibland saknas.
Vilka särskilda utmaningar ser Boverket i 
konsekvensutredningsarbetet?
Konsekvensutredningsarbete handlar i grun-
den om att försöka förutsäga vad som kan 
hända i framtiden vilket är en utmaning i sig 
eftersom det finns både nu kända och framtida 
okända variabler som kan påverka utfallet. Or-
sakssamband kan vara svåra att fastställa. I det 
praktiska arbetet är kostnader svåra att upp-
skatta. Inom Boverkets område handlar regler 
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Höjd gräns för momsplikt

Regelrådet har bedömt att konsekvens-
utredningen i promemorian höjd omsätt-
ningsgräns för befrielse från mervärdes-
skatt uppfyller kraven. Omsättningsgränsen 
ska höjas från 30 000 till 80 000 kronor. De 
administrativa kostnaderna har beräknats 
att minska med 80 miljoner kronor fördelat 
på de cirka 80 000 företag som omfattas av 
lättnaden. 
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ofta om tekniska krav på byggnader och det 
brukar vara svårt att bedöma vilka byggna-
der som faktiskt träffas av en regel vilket i 
sin tur gör uppskattning av antalet berörda 
företag osäker. Därmed blir uppskattningar 
av sammanlagda kostnader osäkra. Kan 
också vara svårt att skilja på konsekvenser 
av föreskriften respektive lag/förordning.
Vilka konkreta regelförbättringsåtgärder är 
mest prioriterade?
Boverkets projekt Möjligheternas byggreg-
ler vars syfte är ett förenklat och konsekvent 
regelverk med en likriktad struktur och 
detaljeringsgrad. Vi har även arbetat med 
digitalisering av Boverkets författningssam-
ling och bland annat tagit fram en API-tjänst 
som innehåller övergripande information 
om Boverkets samtliga författningar. 

Matchfixning och 
fulspel

Läs yttrandet här

22 dec - Regelarådet sammanträder
12 jan - Regelrådet sammanträder
26 jan - Regelrådet sammanträder

Läs mer på Regelrådets webbplats
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 yvonne Svensson, rättschef Boverket.

http://www.regelradet.se
mailto:regelradet%40regelradet.se?subject=
http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-andring-i-rennaringsforordningen-1993384/
http://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-grasrotsfinansiering-sou-201820/
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-promemorian-atgarder-mot-matchfixning-och-olicensierad-spelverksamhet-ds-202129/
https://www.regelradet.se/
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-hojd-omsattningsgrans-for-befrielse-fran-mervardesskatt/

