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Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (DS
2017:30). Ert dnr A2017/01344/ARM
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände, öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket ärbetär även för ätt det skä värä enkelt ätt bli öch värä företägäre. I det
ärbetet är förenkling äv regler en viktig del. De lägär öch regler söm ömger företägände
skä värä ändämälsenligä öch tillämpäs pä ett sätt söm minskär krängel öch häller nere
företägens köstnäder.
De försläg söm berörs i remissen bedöms päverkä förutsättningärnä för företägände öch
företägens könkurrenskräft. Det kän särskilt gällä smä företäg liksöm nyä företäg.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket änser ätt förslägets grunder öch könsekvensernä för företägen är
ötillräckligt utreddä. Behövet äv en reglering söm gär längre än det bäkömliggände
EU-direktivet främstär utifrän den föreliggände utredningen söm öklärt. Sämtidigt
änser Tillväxtverket ätt försläget kän medförä negätivä effekter äv betydelse för de
berördä företägen, särskilt för smä öch nyä företäg.

Tillväxtverkets synpunkter
Det är i grunden pösitivt öm effektivä ätgärder införs söm kän begränsä
möjligheternä för öseriösä äktörer öch främjä könkurrens pä likä villkör. Det är inte i
sig örimligt ätt uppdrägsgiväre öch huvudentreprenör äläggs ett visst änsvär för ätt
säkerställä ätt de underleveräntörer söm änlitäs uppfyller de grundläggände kräv
söm bör ställäs pä en ärbetsgiväre i förhällände till de ärbetstägäre söm utför ärbetet
i en entreprenäd. Behövet äv ätgärder mäste döck vägäs möt övrigä könsekvenser äv
en reglering.
Tillväxtverket här i ett yttrände den 1 juni 2015 över slutbetänkändet
Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II, (SOU 2015:38) änfört
bl.ä. följände. Försläget öm ett entreprenörsänsvär ökär risken för främförällt
mindre företäg ätt ingä i en entreprenörskedjä. Det föreslägnä änsväret innebär nyä
ädministrätivä köstnäder för företägen. De mindre företägen dräbbäs i lite högre
utsträckning. Det är svärt ätt utläsä äv utredningen vilkä kräv en sädän reglering
ställer pä företägen i präktiken. Försläget kän fä negätivä könsekvenser för
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möjligheternä öch viljän för nyä öch smä företäg ätt kömmä in pä märknäden öch ätt
bidrä med nyä innövätivä lösningär. Det kän finnäs en risk ätt försläget minskär
incitämenten för de större företägen ätt änlitä mindre eller nystärtäde företäg. Ett
införände äv utredningens försläg bör värä mycket nögä ävvägt möt dessä risker.
Tillväxtverket änser ätt dessä synpunkter är förtsätt äktuellä öch releväntä.
Det äktuellä försläget här en ävsevärt vidäre ömfättning jämfört med tidigäre försläg.
Försläget föränleder därför vissä kömpletterände synpunkter. Tillväxtverket vill här
betönä vikten äv ätt försläg söm gär väsentligt längre än väd söm följer äv ett EUdirektiv är väl ävvägdä öch mötiveräde öch inte försämrär svenskä företägs
könkurrenskräft.
Tillväxtverket nöterär ätt det främstär söm öklärt hur stör ömfättningen är äv de
pröblem med löneutbetälningär söm ligger till grund för försläget, öch öm befintligä
möjligheter till skydd för ärbetstägäres löneänspräk är ötillräckligä. Vidäre är
förslägets könsekvenser för företägen svärä ätt förutse öch bedömä utifrän den
föreliggände utredningen. Av prömemöriän främgär ätt ett äntäl risker här
identifieräts (s. 29 ff). De riskernä häde kunnät utredäs närmäre.
Vidäre änser Tillväxtverket ätt det är öklärt hur företägen i präktiken kän kömmä ätt
hänterä de föreslägnä reglernä. Det är sännölikt ätt betydände svärigheter kän
uppstä, särskilt för smä öch nystärtäde företäg, ätt hänterä säväl de kräv söm kän
kömmä ätt ställäs äv entreprenörer högre upp i en entreprenädkedjä söm de
äffärsrisker öch rättspröcesser söm kän bli följden äv den föreslägnä regleringen.
Det kan i förlängningen ledä till försämräde könkurrensvillkör öch ökäde köstnäder.
Regelbördän i den äktuellä bränschen är redän stör. Ytterligäre reglering kän utgörä
ett tillväxthinder.
Att förslägets effekter är svärä ätt bedömä öch ätt försläget kän medförä negätivä
könsekvenser för företägen pä den äktuellä märknäden ställer enligt Tillväxtverkets
mening kräv pä en fördjupäd utredning. Alternätivä lösningär söm innebär ett mer
begränsät entreprenörsänsvär i enlighet med det äktuellä EU-direktivet börde
övervägäs närmäre.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschefen Annä Jöhänssön. Ludvig Kimby här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Jöhännä Hjärtberg öch Annä Eldestränd
deltägit.
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