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Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom
Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen.
Regelrådet ansvarar för sina egna beslut.
Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig
över kvaliteten på konsekvensutredningar till
författningsförslag som kan få effekter av
betydelse för företag.
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Näringsdepartementet

Yttrande över Förordningsändringar med anledning av ny
vägtrafikdatalag m.m.
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet finner att det remitterade förslaget inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i förslaget
Den remitterade promemorian innehåller förslag avseende tre nya förordningar:
1. vägtrafikdataförordning,
2. förordning om fordons registrering och brukande, och
3. förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.
Promemorian innehåller också förslag till ändringar och följdändringar i 21 andra förordningar.
De föreslagna förordningarna och förordningsändringarna omfattar bl.a. kompletterande bestämmelser
till EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och till en ny vägtrafikdatalag.
Av promemorian framgår bland annat följande. I november 2010 lämnade Vägtrafikregisterutredningen
sitt betänkande Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet (SOU
2010:76)1. För att anpassa förslagen i Vägtrafikregisterutredningens betänkande till EU:s dataskyddsförordning som ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 har ett utkast till en lagrådsremiss
benämnd Vägtrafikdatalag med reviderade författningsförslag utarbetats inom Näringsdepartementet
(N2018/00458/MRT)2. Utöver de nya lagar och lagändringar som behandlas i lagrådsremissen föreslår
utredningen bl.a. en ny vägtrafikdataförordning och en ny förordning om fordons registrering m.m.
Därutöver har ett antal framställningar om ändringar i den nuvarande förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister lämnats in av Transportstyrelsen.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Enligt Regeringskansliets riktlinjer för arbetet med konsekvensutredningar ska Regeringskansliet vid
framtagande av förslag till nya eller ändrade regler göra en konsekvensutredning. Vid utarbetandet av
konsekvensutredningen bör 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning tjäna som vägledning.
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Regelrådet avstod från att yttra sig över remissen på grund av begränsade resurser (dnr. N2008:05/2010/438).
Regelrådet yttrade sig över remissen den 11 april 2018 (dnr. RR 2018-15).
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Sammantagen bedömning
Av remissen framgår bakgrunden till föreslagna bestämmelser. Regelrådet har yttrat sig över utkast till
den lagrådsremiss som aktuell remiss baseras på och då gjort bedömningen att det förslaget får effekter
av betydelse för företag. Regelrådet konstaterar att den nu aktuella remissen helt saknar såväl
redovisning som bedömning av förslagets konsekvenser för företagen. Regelrådet finner därmed att
någon konsekvensutredning som uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning inte föreligger.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 20 juni 2018.
I beslutet deltog Pernilla Lundqvist (ordförande), Claes Norberg, Lennart Renbjer och Marie-Louise
Strömgren.
Ärendet föredrogs av Ludvig Kimby.
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