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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. 

Utrikesdepartementet 

 

 

Yttrande över Kompletterande promemoria till 
betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll 
(SOU 2020:49) – förslag till förordningsändringar 
del 2 

Regelrådets ställningstagande 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Motivering 

EU-förordningen om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (2019/1020) 
trädde i kraft den 15 juli 2019 och ska tillämpas i sin helhet från och med den 16 juli 2021. I 
betänkandet från 2019 års marknadskontrollutredning - ”En enhetlig och effektiv 
marknadskontroll” (SOU 2020:49) - föreslogs författningsändringar som syftade till att 
anpassa svensk lagstiftning till EU-förordningen. Förslagen remitterades 2020. Regelrådet 
var en av remissinstanserna som yttrade sig och bedömde då att konsekvensutredningen inte 
uppfyllde 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (RR 
2020-262). Remissen följdes av en kompletterande promemoria till betänkandet innehållande 
begränsade förslag till anpassningar. Denna promemoria remitterades, dock inte till 
Regelrådet. Regelrådet konstaterar emellertid att den kompletterande promemorian inte 
omhändertog de synpunkter som framförts av Regelrådet. Detsamma gäller den efterföljande 
propositionen 2020/2021:189 – ”Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning” - som 
överlämnades i april 2021 till riksdagen.  

Ett utkast till lagrådsremiss ”Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2”, 
innehållande ytterligare kompletteringar till anpassningar på lagnivå, remitterades i december 
2021. I yttrandet över utkastet till lagrådsremiss (RR 2021-359) konstaterar Regelrådet att 
dess tidigare lämnade synpunkter vad avser det nya regelverkets effekter för företag inte 
heller omhändertagits i konsekvensutredningen till utkastet till lagrådsremiss, bedömer därför 
att den inte uppfyller kraven i konsekvensutredningsförordningen, samt hänvisar till tidigare 
yttranden i sin helhet. Regelrådet noterar dock att Regelrådets huvudsakliga synpunkter 
redovisas i den efterföljande propositionen 2021/22:238, ”Anpassningar till EU:s 
marknadskontrollförordning – del 2”, som även innehåller en beskrivning av särskild hänsyn 
till eventuella behov av speciella informationsinsatser  

Yttrande Vårt diarienummer Ert diarienummer 
2022-05-17 2022-38 UD2022/02424 



 

2(2) 

Regelrådet konstaterar emellertid att konsekvensutredningen i innevarande promemoria, som 
i huvudsak innehåller förslag till förordningsförändringar, i princip helt saknar beskrivningar av 
konsekvenser för företag. Regelrådet vill därför åter hänvisa till tidigare lämnade yttranden i 
sin helhet. Regelrådet vill särskilt understryka vikten av att de samlade effekterna för svenska 
företag av nya regelverk utreds och redovisas vid något tillfälle i lagstiftningsprocessen, och 
oavsett om nya bestämmelser framgår direkt av överordnad rättsakt, på EU- eller nationell 
nivå, eller i senare förslag till genomförande. 
 
Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för 
konsekvensutredning. 

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 17 maj 2022. 

I beslutet deltog Claes Norberg, ordförande, Anna-Lena Bohm, Lennart Renbjer och Lars 
Silver. 

Ärendet föredrogs av Anna Stattin. 

 

Claes Norberg 

Ordförande  

 

Anna Stattin 

Föredragande
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