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Sammanfattning
Regeringen har som mål att de administrativa kostnaderna för företag
till följd av regler ska minska. Som en del i detta arbete följer
Tillväxtverket sedan 2014 på regeringens uppdrag hur företagens
administrativa kostnader utvecklas. Från och med 2016 beaktar
analysen även andra kostnadstyper samt den potentiella påverkan på
konkurrensen.
Sammanlagt uppskattas företagens årliga administrativa kostnader ha
minskat med omkring 400 miljoner kronor 2019. Fyra nya eller
ändrade regler har bedömts medföra betydande administrativa
kostnadsförändringar. Kostnadsminskningarna följer av två nya eller
ändrade regler; elektroniska fakturor vid offentlig upphandling och
undantag från rapporteringsskyldighet för icke-finansiella motparter.
De två regeländringar som medför ökade kostnader är
arbetsgivardeklaration på individnivå och översyn av
företagsstyrningssystem för tjänstepensionsföretag.
Företagens årliga administrativa kostnader har i genomsnitt ökat
sedan 2013 med knappt en miljard kronor per år i löpande priser. Den
totala förändringen varierar dock från år till år, med ökningar vissa år
(2014, 2016, 2017 och 2018) och minskningar andra år (2013, 2015
och 2019). Även under ett år där kostnaderna totalt sett har ökat kan
en viss typ av företag eller bransch ha upplevt en kostnadsminskning.
Regeländringarna avser vitt skilda områden och berör olika många och
olika typer av företag.
Sju regeländringar har identifierats som medför betydande årliga
produktions-, investerings- och alternativkostnader 2019,
motsvarande totalt 3,4 miljarder kronor i ökade kostnader.
Regeländringarna inkluderar bland annat krav på koldioxidnormer för
tunga fordon och lämplighetskrav för insamlingssystem.
Regler är nödvändiga för att uppnå en rad olika syften som är
eftertraktade ur ett samhällsperspektiv, alltifrån konkurrens på lika
villkor till konsumentsäkerhet och miljönytta. Regelkostnader för
företag och eventuell konkurrenspåverkan måste därför alltid ställas i
relation till reglernas syfte och grad av måluppfyllelse.
Utgångspunkten bör därför vara att uppnå största möjliga
samhällsnytta till minsta möjliga kostnad. Med detta sagt är det
nödvändigt att företagens perspektiv tas i beaktning vid
regelutformning. Regler som inte utformas med hänsyn till företagen
kan försämra förutsättningarna att konkurrera och verka, vilket i
slutändan resulterar i negativa effekter på samhällsnyttan.

Ordlista
Tillväxtverkets kategorisering av regelkostnader
Regelkostnader

Förklaring

Administrativ
kostnad

Ekonomisk påverkan till följd av krav om att upprätta, lagra eller överföra
information. Relaterar ofta till personalkostnader.

Produktionskostnad

Direkt inverkan på användningen av företagets produktionsresurser till följd
av regelkrav (förutom administration). Handlar till exempel om utbildning av
personal eller om inköp av förbrukningsmaterial och tjänster.

Investering

Kapitalkostnad påkallad av regelkrav. En investering karaktäriseras av en
längre livslängd där kostnaden skrivs av under en period av flera år.

Övriga termer som återfinns i rapporten
Övrigt

Förklaring

Alternativkostnad

Uppstår när ett företag till följd av regler måste låsa resurser som annars
hade kunnat användas till annat. Kan till exempel beräknas genom utebliven
avkastningsränta.

Annan åtgärd

Åtgärder som inte är bindande regler men som kan medföra betydande
kostnadsförändringar för företag. Det kan till exempel handla om
förändringar i tillämpningen av regler, bland annat genom e-lösningar på
myndigheter.

Betydande krav

Enskilt krav som inom ramen för Tillväxtverkets uppföljning leder till årliga
kostnadsförändringar som överstiger gränsvärdet om 28 miljoner kronor.

Gränsvärde/
Tröskelvärde

Gräns för när ett regelkrav betraktas som betydande, fastställt till årliga
kostnader/besparingar om 28 miljoner konor.

Krav

Krav till följd av regel som förbinder företagen att genomföra eller undvika
vissa aktiviteter eller beteenden.

Löpande kostnad

Används i denna rapport synonymt med årliga kostnader.

Löpande priser

Uttrycker det nominella värdet och beaktar inte värdeförändringar som
inflation.

Regelrådet

Regelrådet är ett särskilt oberoende beslutsorgan inom Tillväxtverket,
utsett av regeringen, med uppdrag att granska hur väl konsekvenserna av
olika författningsförslag som påverkar företagen utretts.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Regeringen har som mål att företagens administrativa kostnader till
följd av regler ska minska. Som ett led i detta arbete har Tillväxtverket
sedan 2014 regeringens uppdrag att följa utvecklingen av hur
företagens administrativa kostnader påverkas av nya eller ändrade
regler.1 Med administrativa menas i det här fallet kostnader som följer
av krav på företagen att upprätta, lagra eller överföra information. Ett
förändrat regelkrav kan leda till såväl en ekonomisk lättnad som en
börda för företagen. Sedan 2016 inkluderar Tillväxtverkets uppdrag
även att analysera hur företagens andra kostnader än administrativa
påverkas av reglerna, samt att resonera kring eventuell
konkurrenspåverkan.2

1.2

Mål

Denna rapport redovisar en uppskattning av utvecklingen av
företagens regelkostnader och konkurrenskraft till följd av nya eller
ändrade regler som trätt ikraft 2019. Rapporten syftar till att
synliggöra och analysera utfallet för 2019 och att i viss mån relatera
resultatet bakåt i tiden.

1.3

Metod

Identifieringen av effekter för företagen av nya och ändrade regler
bygger på den metod som Tillväxtverket utvecklat och använder sedan
2014.3 Regelgivarnas konsekvensutredningar är den primära källan
för analysen, som i huvudsak fångas upp genom inkomna remisser till
Regelrådet. Tillväxtverket bedömer om förslagen som inkommer till
Regelrådet förväntas medföra betydande kostnader för företag och
kompletterar regelgivarnas beräkningar i den mån
konsekvensutredningarna redovisar otillräckliga beräkningar.
Metoden innebär att regeleffekterna uppskattas innan reglerna har
trätt i kraft. Analysen bygger därför på ett antal antaganden om vilka
1 Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Tillväxtverket inom

utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv, regeringsbeslut 2013-12-19,
N2013/5881/RT, N2013/5657/KLS (delvis), N2013/5047/RT (delvis).
2 Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Tillväxtverket inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv, regeringsbeslut 2013-12-22,
N2016/08059/FF, N2016/07822/KLS (delvis) och Tillväxtverket (2015) Slutrapport för
regeringsuppdraget att ta fram ett arbetssätt för att följa och tydliggöra företagens kostnader till
följd av regler, dnr 1.2.2-Ä2015-1259
3 Tillväxtverket (2013) Slutrapport för uppdraget att ta fram förslag på en metod för att kunna
följa utvecklingen av företagens administrativa kostnader efter 2012, redovisning av
regeringsuppdraget N2013/3173/ENT
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företagsgrupper som berörs och hur de kan tänkas agera för att
uppfylla kraven. Hur företagen förhåller sig till regelefterlevnad i
praktiken går inte att fastställa med denna metod. I analysen förutsätts
därför att kostnaden för samtliga berörda företag uppstår vid den
tidpunkt som regeln stipulerar, även om kostnaden redan kan ha tagits
vid ett tidigare tillfälle eller planeras att tas senare. Varje enskilt
regelkrav som förväntas leda till en årlig ekonomisk påverkan om
minst 28 miljoner kronor beaktas i analysen. Ett regelförslag kan
innehålla flera krav.
Eftersom det inte enbart är bindande regler som har betydande
effekter för företagens kostnader och konkurrenskraft försöker
Tillväxtverket även fånga upp andra typer av åtgärder. Det kan till
exempel handla om e-lösningar på myndigheter eller förändringar i
tillämpningen av regler. Då sådana förändringar ofta inte utreds i
konsekvensutredningar remitteras de inte heller till Regelrådet.
Istället fångar Tillväxtverket upp dessa genom generell
omvärldsbevakning.
1.3.1
Kostnadskategorier och konkurrensanalys
Från och med 2016 identifierar Tillväxtverket även andra kostnader
än administrativa. Dessa kategoriseras produktionskostnader,
investeringskostnader samt skatter, avgifter och subventioner.4
Tillväxtverket har exkluderat kostnadskategorin skatter, avgifter och
subventioner från och med 2019 med motivering att själva kostnaden
för skatten, avgiften eller subventionen inte är eller bör vara föremål
för arbetet med regelförenkling. Däremot är ökade eller minskade
kostnader förknippade med hanteringen av skatter, avgifter och
subventioner fortsättningsvis relevant. Alternativkostnader beräknas i
vissa fall, när det är särskilt motiverat enligt Tillväxtverkets
bedömning. Alternativkostnaden uppstår i detta sammanhang när ett
företag på grund av regelkrav tvingas allokera sina resurser på ett sätt
som det annars inte skulle ha gjort.
Produktionskostnader avser till exempel kostnader för utbildning av
personal eller inköp av förbrukningsmaterial och tjänster till följd av
regler. Investeringar är inköp som överstiger ett halvt prisbasbelopp
och som skrivs av under en särskild tidsperiod och ger en löpande
(årlig) kostnad.5 Både ökade och minskade kostnader beaktas i
analysen.
Tillväxtverket analyserar även den tänkbara påverkan på
konkurrensen som följer av de nya eller ändrade reglerna. Analysen är
kvalitativ och tar sin utgångspunkt i OECD:s checklista för regler och

Detta är en renodling av förslaget i Tillväxtverket (2016), dnr 1.2.2-Ä2015-1259.
Bokföringsnämndens redovisningsregler,
http://bfn.se/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk
4
5
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konkurrensanalys.6 Regler kan antingen vara neutrala, främjande eller
hämmande för konkurrensen. En enskild regel kan ha som direkt syfte
att påverka konkurrenssituationen på marknaden och ibland påverkas
konkurrensen som en oavsiktlig sidoeffekt.
I analysen delas konkurrenseffekterna in i fyra olika grupper,
beroende på om något av följande påverkas (hämmas eller främjas):
1.
2.
3.
4.

Antalet företag på marknaden.
Företagens förmåga att konkurrera.
Företagens incitament att konkurrera.
Konsumenters valmöjligheter och beteende.

Konkurrenseffekter kan förekomma inom en bransch, mellan
branscher eller mellan företag i olika länder.
1.3.2
Begränsningar
Analysen synliggör kostnadsförändringar som följer av regler med
olika syften och som berör ett varierat antal och olika typer av företag.
Resultatet är således bäst lämpat för att se på varje enskild regels
effekter, och inte den samlade kostnadsförändringen för alla
identifierade regler.
Tröskelvärdet om 28 miljoner kronor per krav innebär att de
regelkrav och andra åtgärder som faller under angivet belopp inte
inkluderas i analysen. Många små förändringar kan samlat vara
betydande för företagen, både vad gäller ökade och minskade
kostnader samt påverkan på konkurrensen. Vidare kan summan av en
ökad mängd regler på ett område överstiga den samlade kostnaden av
varje enskild regel, eftersom fler regler kan bidra till en ökad
komplexitet och göra det svårare för företagen att navigera bland
regelkraven. För att skapa en mer nyanserad bild av företagens
förändrade regelbörda behöver därför kompletterande
informationskällor beaktas, till exempel avseende företagens
upplevelser av regler. Ett sådant exempel är Tillväxtverkets
enkätundersökning Företagens Villkor och Verklighet, där bland annat
företagens upplevelser av regler som ett potentiellt hinder för tillväxt
undersöks.7
Tillväxtverket beräknar effekterna för företag av regler innan de har
trätt i kraft. Analysen bygger på ett antal antaganden om vilka
företagsgrupper som berörs och hur de agerar för att uppfylla kraven.
Resultatet återger således inte nödvändigtvis den reella påverkan på
företagen. För information om vilka effekter reglerna får i praktiken
behöver kompletterande analyser göras efter reglernas ikraftträdande.

OECD (2016) Competition Assessment Checklist, Volume II: Guidance, Version 3.0, OECD
Publishing, Paris.
7 Tillväxtverket (2018) Företagens Villkor och Verklighet: Förenkla för företagen –
regler och myndighetskontakter som tillväxthinder
6
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I Tillväxtverkets metod för att följa regelkostnader ingår inte att
särskilja mellan kostnader som följer direkt av EU-lagstiftning och
kostnader som uppkommer till följd av utnyttjande av nationellt
handlingsutrymme eller eventuell överimplementering av EU-regler.
En sådan analys framkommer dessutom väldigt sällan i regelgivares
konsekvensutredningar.
Analysen av kostnadseffekter andra än administrativa påbörjades
2016. Eftersom förslag på nya och ändrade regler kan remitteras första
gången flera år innan reglerna träder ikraft innebär detta att det
fortfarande under 2019 kan förekomma nya regler som inte beaktas i
denna sammanställning, ifall de remitterades före 2016. Det innebär
också att det inte finns en tidsserie för andra kostnader än
administrativa.
Tillväxtverkets uppdrag omfattar endast att beakta reglernas påverkan
på företagens kostnader och konkurrens. Syftet med reglerna och
reglernas eventuella nytto- eller kostnadseffekter i övrigt inkluderas
således inte i analysen.

1.4

Disposition

I de följande avsnitten redovisas utvecklingen av företagens
administrativa kostnader 2019 och över tid (avsnitt 2) samt
utvecklingen av övriga regelkostnader och påverkan på konkurrensen
för 2019 (avsnitt 3). Rapporten avslutas med slutsatser och
rekommendationer (avsnitt 4).
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2

Utveckling av företagens administrativa
kostnader

Tillväxtverket identifierar sedan 2013 nya eller ändrade regler med
krav som medför betydande administrativa kostnadsförändringar för
företag. Under 2019 har fyra sådana regler identifierats, vilka
sammanlagt medför cirka 400 miljoner kronor i minskade
administrativa kostnader.
Sedan 2013 har de administrativa kostnaderna totalt sett ökat med i
genomsnitt en miljard kronor per år i löpande priser.
Kostnadsförändringarna är dock ojämnt fördelade över tid, med ökade
kostnader några år (2014, 2016, 2017 och 2018) och minskade
kostnader andra år (2013, 2015 och 2019). Kostnadsförändringarna är
också ojämnt fördelade mellan olika branscher, där vissa berörs av
ökade kostnader och andra av minskade.
Antalet regler med betydande påverkan på företagens administrativa
kostnader, liksom den sammantagna ekonomiska effekten i löpande
priser per år, framgår av diagram 2.1.1.1.
2.1.1.1

Administrativa kostnader till följd av nya eller ändrade regler, 2013–
2019

Miljarder kronor, löpande priser
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Anmärkning: Årlig innebär kostnadsförändring det år regeln träder i kraft. Ackumulerad
kostnad innebär det sammanlagda värdet av hur de administrativa kostnaderna har
utvecklat sig sedan 2013. Antal regler anger mängden nya eller ändrade regler (eller annan
åtgärd) per år med betydande ekonomisk påverkan på företagen.
Källa: Tillväxtverket
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2.2

Betydande administrativa kostnader 2019

Under 2019 har fyra regler med betydande årliga administrativa
kostnadsförändringar identifierats. I detta avsnitt beskrivs reglerna
och dess effekter.
2.2.1

Regelgivare, regel och årlig administrativ kostnadsförändring,
2019 (miljoner kronor)

Regelgivare

Administrativ
kostnad
Årlig

Regel

Rapportering av uppgifter på individnivå i
arbetsgivardeklaration
Översyn av företagsstyrningssystem för
Finansdepartementet
tjänstepensionsföretag
Undantag från rapporteringsskyldighet för ickeFinansdepartementet
finansiella motparter
Finansdepartementet

Finansdepartementet Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling
Summa

128
103
-156
-480
-405

Källa: Tillväxtverket

2.2.2

Rapportering av uppgifter på individnivå i
arbetsgivardeklaration, Finansdepartementet
Införande av uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklaration
genomförs i syfte att minska skattefusk, skatteundandragande och
bidra till en sundare konkurrens. Det nya kravet medför att
arbetsgivardeklarationen förändrats från krav att lämna
kontrolluppgifter på aggregerad nivå till individnivå varje månad.
Cirka 14 000 arbetsgivare, de med krav på personalliggare och med
fler än 15 anställda, har sedan tidigare omfattats av kravet. Från och
med 2019 omfattas samtliga arbetsgivare som betalar ut ersättning för
arbete som är underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter,
vilket uppges vara cirka 400 000 arbetsgivare.
Tillväxtverket uppskattar att kravet medför årliga administrativa
kostnader om 128 miljoner kronor (tabell 2.2.2.1). Kostnaden för den
enskilde arbetsgivaren beror på vilket sätt arbetsgivardeklarationen
lämnas in. Beräkningarna utgår från tre olika sätt att lämna in
arbetsgivardeklaration och deras respektive tidsåtgång; manuellt, etjänst eller filöverföring, samt hur dessa fördelar sig över den svenska
företagspopulationen.
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2.2.2.1

Effekter av rapportering av uppgifter på individnivå i
arbetsgivardeklaration, kostnader och konkurrens (miljoner kronor)
Administration
Årlig

Nya eller ändrade krav*
 Månadsvis rapportering av uppgifter på
individnivå

128

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Främjande/Hämmande
* Lagrum: 7 kap. 1 §, 15 kap. 8–10 §§, 16 kap. 1–3 §§, 22 kap. 1, 4 och 13 §§, 23 kap. 2 och
3 §§, 26 kap. 2, 3 och 38 §§, 31 kap. 6 §, 37 kap. 2 § samt 67 kap. 1 och 26 §§
Skatteförfarandelag (2011:1244). 2 kap. 8b-8d §§, Lag (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. 4 §, Lag (1984:533) om
arbetsställenummer m.m.

Storlek på företag har betydelse för hur hantering sker
Kravet om arbetsgivardeklaration på individnivå påverkar alla företag
proportionellt utifrån antalet anställda. Dock väljer ofta mindre företag
en manuell hantering av uppgifter till skillnad från större företag som i
större utsträckning har IT-system. Detta kan resultera i att de mindre
företagen, med en manuell hantering, kan drabbas av proportionellt
sett högre kostnader än större företag. Emellertid förväntas uppgifter
på individnivå bidra till en sundare konkurrens på marknader
eftersom kontrollpunkterna blir fler.
2.2.3

Översyn av företagsstyrningssystem för
tjänstepensionsföretag, Finansdepartementet

Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag genomför det andra
tjänstepensionsdirektivet (EU) 2016/2341 i svensk rätt och är i
grunden till för att skydda och erbjuda trygghet åt framtida
pensionärer. Vidare ges de verksamheter som idag bedriver
tjänstepensionskassa eller försäkringsföretag möjligheten att
omvandlas till tjänstepensionsföretag och därmed fortsätta bedriva
tjänstepensionsverksamhet enligt de nya villkoren. Dessa villkor
består av regler för solvens, företagsstyrning, information med mera.
Utöver de minimikrav som direktivet stipulerar införs nationella
tillägg bestående av regler kring riskkänsligt kapital, finansiella
konglomerat, distribution, företagsstyrning och riskhantering.
Det framgår av konsekvensutredningen att det är
understödsföreningar och försäkringsföretag som påverkas av de nya
kraven. De försäkringsföretag som främst påverkas uppges vara
livförsäkringsbolag och fondförsäkringsbolag. Antalet företag som kan
tänkas tillhöra berörda branscher uppgår till cirka 570. Av
konsekvensutredningen framgår att minst 17 av dessa väntas vilja
omvandlas till tjänstepensionsföretag och därmed påverkas av de
tillkomna kraven.
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Tillväxtverket bedömer att kravet om regelbunden översyn av
företagsstyrningssystem medför initiala och årliga administrativa
kostnader om 104 respektive 103 miljoner kronor (tabell 2.2.3.1). De
årliga kostnaderna uppkommer till följd av att styrdokument ska
utvärderas, att risker samt beroenden mellan risker ska rapporteras
samt att solvensbedömning ska utföras. Därutöver bedömer
Tillväxtverket att anpassningar av IT-system initialt kommer att
medföra produktionskostnader om cirka 104 miljoner kronor för att
hantera de tillkomna kraven. Vissa företag kan dock redan ha
genomfört anpassningar av sina IT-system till följd av Solvens IIregelverket, varför produktionskostnaden om 104 miljoner kronor kan
antas vara lägre. Emellertid är inte företagens kostnader för
anpassningar av IT-systemen lägre totalt sett.
2.2.3.1

Effekter av översyn av företagsstyrningssystem för
tjänstepensionsföretag, kostnader och konkurrens (miljoner kronor)

Nya eller ändrade krav*


Årlig översyn av företagsstyrningssystem

Administration
Initial
Årlig
104

103

Produktion
Initial
104

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Hämmande
* Lagrum: 9 kap, 4§ lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag, m.fl.
Antal

Tjänstepensionskassor har inte samma förutsättningar att anpassa sig
I konsekvensutredningen framgår att de tjänstepensionskassor som
väljer att ombilda sig till tjänstepensionsföretag kommer att omfattas
av betydligt mer omfattande regler om företagsstyrning än tidigare.
Detta tyder på att regleringen i vissa fall inte är anpassad efter
tjänstepensionskassorna vilket resulterar i att de har sämre
förutsättningar att anpassa sig till de tillkomna kraven och att
kostnaderna proportionellt sett blir större än för försäkringsföretagen.
Vidare ska det påpekas att de nationella tilläggen kan generera
oönskade konkurrenseffekter gentemot utländska
tjänstepensionsföretag. I och med ovanstående kan Tillväxtverket inte
utesluta att hämmande konkurrenseffekter uppstår till följd av
regleringen.
2.2.4

Undantag från rapporteringsskyldighet för icke-finansiella
motparter, Finansdepartementet
Som ett resultat av finanskrisen antog EU år 2012 förordningen om
Europas marknadsinfrastruktur (Emirförordningen) för att åtgärda de
brister som observerats på OTC-derivatmarknaden. Under 2015
genomförde kommissionen en utvärdering av förordningen vilken
påvisade att regleringen ansågs medföra oproportionerliga kostnader
och komplicerade krav. Mot bakgrund av detta genomfördes ändringar
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i syfte att skapa ett mer ändamålsenligt och effektivt regelverk för att
minska marknadsdeltagarnas kostnader för regelefterlevnad.
Ändringarna i Emirförordningen innebär bland annat ett undantag
från rapporteringsskyldigheten för transaktioner inom grupper där en
av motparterna är en icke-finansiell motpart.
Ändringarna i Emirförordningen antas på övergripande nivå beröra
banker och andra kreditinstitut, försäkrings- och återförsäkringsbolag
samt pensionsfonder. Dock framgår av kommissionens
konsekvensutredning att undantaget från rapporteringsskyldigheten
förväntas beröra stora företag och koncerner inom alla branscher.
Finansinspektionen och en branschorganisation uppger dessutom att
undantaget från rapporteringsskyldighet inte är koncentrerat till
några särskilda branscher och att det är mycket svårt att uppskatta
hur många företag som berörs, men att det kan röra sig om allt från
några hundra till uppemot 1 000.
Baserat på uppgifter från kommissionens konsekvensutredning
uppskattar Tillväxtverket att undantaget från rapporteringsskyldighet
för icke-finansiella motparter medför årliga administrativa
besparingar om 156 miljoner kronor (tabell 2.2.4.1). Beräkningen
utgår från antaganden om hur den svenska finansmarknaden
storleksmässigt förhåller sig till den europeiska. Med anledning av att
beräkningen är baserad på övergripande antaganden om det
storleksmässiga förhållandet och hur effekterna på EU-nivå träffar den
svenska marknaden bör det påtalas att besparingspotentialen är
förenad med stor osäkerhet.
2.2.4.1

Effekter av undantag från rapporteringsskyldighet för icke-finansiella
motparter, kostnader och konkurrens (miljoner kronor)
Administration
Årlig

Nya eller ändrade krav*
 Undantag från rapporteringsskyldighet för
icke-finansiella motparter

-156

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade
* Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, artikel 9.
Antal

2.2.5

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling,
Finansdepartementet

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig
upphandling genomför Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/55/EU. Införande i nationell lagstiftning innebär krav på att
upphandlande myndigheter accepterar elektroniska fakturor.
Nationell lagstiftning ställer även krav på att fakturor som utfärdas av
leverantör ska vara elektroniska, vilket går utöver de minimikrav som
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statueras i direktivet. Syftet med lagstiftningen är att öka
digitaliseringsgraden hos myndigheter och samhället i övrigt.
Det framgår av regelgivarens konsekvensutredning att det är
upphandlade varu- och tjänsteleverantörer som påverkas av kravet.
Totalt uppges cirka 250 000 företag inom ett stort antal branscher
påverkas, varav 85 procent utgörs av företag med mindre än 10
anställda.
Baserat på uppgifter från Finansdepartementets konsekvensutredning
uppskattar Tillväxtverket att kravet på elektroniska fakturor vid
offentlig upphandling genererar initiala och årliga
produktionskostnader om 813 respektive 157 miljoner kronor (tabell
2.2.5.1). Produktionskostnaderna uppstår till följd av att företagen
måste anskaffa kompetens och tekniska lösningar för att kunna
hantera elektroniska fakturor. Emellertid uppstår minskade årliga
administrativa kostnader om 480 miljoner kronor mot bakgrund av de
tidsbesparingar som elektronisk fakturering medger i förhållande till
e-post- och pappersfakturering samt minskade kostnader för porto.
Tillväxtverket vill dock belysa att de beräknade ekonomiska effekterna
delvis redan är realiserade med anledning av att vissa företag sedan
tidigare utfärdar elektroniska fakturor.
2.2.5.1

Effekter av elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, kostnader
och konkurrens (miljoner kronor)

Nya eller ändrade krav*


Administration
Årlig

Leverantörer ska utfärda elektroniska fakturor
Antal

-480

Produktion
Initial
Årlig
813

157

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Hämmande

* Lagrum: 4 § Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Kompetens och tekniska lösningar kostar för de allra minsta företagen
Det anges i konsekvensutredningen att en stor majoritet av de mindre
företagen saknar en elektronisk fakturalösning och att de dessutom
måste anskaffa kompetens för att hantera elektroniska fakturor.
Merkostnaderna för teknisk lösning och kompetensutveckling beskrivs
även kunna upplevas som kostsam för de engångs- eller
sällanleverantörer som skickar låga volymer av fakturor, sett till den
effektivisering det ger8. Dock anges i Finansdepartementets
konsekvensutredning att nya företag kan skapas, eller att företag som
tidigare inte haft någon verksamhet kopplad till
leverantörsfakturering nu etablerar sig på marknaden. Emellertid kan

Ekonomistyrningsverket, 2015, Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på efakturering till offentlig sektor. ESV-nr: 2015:44.
8
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inte Tillväxtverket utesluta att hämmande konkurrenseffekter uppstår
på grund av de höga initiala kostnader som uppkommer för företagen
till följd av kravet.
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3

Utveckling av företagens andra regelkostnader
och påverkan på företagens konkurrenskraft

I detta avsnitt redovisas effekterna av nya och ändrade regler för
företag avseende andra kostnader än administrativa under 2019.
Dessa omfattar produktions- och investeringskostnader samt
alternativkostnader.

3.1

Produktions-, investerings- och alternativkostnader

Tillväxtverket har under 2019 identifierat sju ärenden som medför
betydande produktionskostnader, investeringskostnader eller
alternativkostnader för olika branscher.
Den samlade bilden för 2019 är att företagens årliga
produktionskostnader har ökat med cirka 3,1 miljarder kronor och
investeringskostnaderna har ökat med omkring 219 miljoner kronor.
En regeländring har medfört alternativkostnader om 51 miljoner
kronor. De olika reglerna och deras respektive kostnadseffekter
redovisas i tabell 3.1.1.
3.1.1

Sammanfattning, regelgivare, regel och årlig
kostnadsförändring 2019 (miljoner kronor)

Regelgivare

Regel

Produktionskostnader
Årlig

Investering- Alternativkostnader kostnader
Årlig
Årlig

Miljö- och
energidepartementet

Koldioxidnormer för
2 760
tunga fordon
Elektroniska fakturor
Finansdepartementet vid offentlig
157
upphandling*
Lämplighetskrav för
Miljö- och
fastighetsnära
121
energidepartementet
insamling
Vinterdäckskrav för
Näringsdepartementet
107
tunga fordon
Säkerhetsdetaljer på
Läkemedelsverket
läkemedelsförpack98
ningar
Identifiering och
Finansinspektionen
mätning av
52
kreditrisker
Förkortad tidsgräns
Socialdepartementet
33
för vårdgaranti
Summa
3 109
219
*Regelanalys för ärendet hittas i avsnittet ovan (2.2) eftersom det också medför
administrativa kostnadseffekter.
Källa: Tillväxtverket
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51

51

3.1.2

Koldioxidnormer för tunga fordon, Miljö- och
energidepartementet

I syfte att minska nya tunga fordons bränsleförbrukning och
koldioxidutsläpp införs genom EU-förordning 2019/1242 målnivåer
som statuerar att utsläppen från nya tunga fordon ska vara 15 procent
lägre 2025 och 30 procent lägre 2030 jämfört med 2019.
Förordningen ska säkerställa att EU bibehåller det teknologiska
försprånget på marknaden samt öka incitament till användandet av
fordon med låga utsläppsnivåer på ett teknikneutralt sätt. Målnivåerna
innebär att fordonstillverkare behöver installera ny teknologi i
fordonen.
Det framgår av regelgivarens konsekvensutredning att den nya
förordningen primärt påverkar de företag som tillverkar lastbilar.
Tillväxtverket uppskattar att det finns två företag som berörs av
regleringen i Sverige.
Tillväxtverket uppskattar att installationen av ny teknologi i tunga
fordon medför årliga produktionskostnader om 2,76 miljarder kronor
(tabell 3.1.2.1). Kostnaden baseras på den uppskattning som görs i
regelgivarens konsekvensutredning om den genomsnittliga
kostnadsökningen per lastbil som tillkommer för installation av den
nya teknologin. Därutöver baseras beräkningarna på det uppskattade
antalet levererade tunga lastbilar till Europa av svenska företag 2019.
Med anledning av att beräkningen är baserad på övergripande
antaganden om en genomsnittlig kostnad per lastbil och antal
levererade tunga lastbilar till den europeiska marknaden bör det
påtalas att den totala kostnaden är förenad med stor osäkerhet.
3.1.2.1

Effekter av koldioxidnormer för tunga fordon, kostnader och
konkurrens (miljoner kronor)
Produktion
Årlig

Nya eller ändrade krav*


Installation av ny teknologi i tunga fordon

2 760

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Främjande/Hämmande
* Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242 av den 20 juni 2019
om fastställande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 595/2009 och (EU) 2018/956 och
rådets direktiv 96/53/EG
Antal

Nya målnivåer påverkar konkurrensförutsättningarna på en global
marknad
De nya målnivåerna om minskade utsläpp skulle kunna påverka
efterfrågan på fordon med låga utsläpp. Efterfrågan kan antas öka
globalt till följd av hårdare krav inom klimatpolitiken och införandet
av koldioxidnormer kan komma att öka incitamenten för tillverkare att
producera mer effektiva fordon. Strängare utsläppskrav kan främja
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konkurrensförmågan för de tillverkare som har tekniken på plats, men
de tillverkare som behöver investera i ny teknik för att minska
utsläppen kan drabbas av högre kostnader och därmed påverkas
negativt. EU-kommissionen anger i sin konsekvensutredning att
europeiska leverantörer av komponenter och material som används
vid tillverkning av tunga lastbilar kan komma att förbättra sin
konkurrensförmåga i förhållande till konkurrenter baserade i tredje
land.
3.1.3

Lämplighetskrav för fastighetsnära insamling, Miljö- och
energidepartementet

Lämplighetskrav för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall
och returpapper har införts i syfte att bättre tillgodose medborgarnas
behov av en lättillgänglig insamling och för att öka andelen avfall som
materialåtervinns. För att ett insamlingssystem ska anses lämpligt i
enlighet med de nya kraven ska det erbjuda borttransport av
hushållens förpackningsavfall från minst 60 procent av alla
bostadsfastigheter (fastighetsnära insamling), alternativt från plats i
nära anslutning till fastigheten (kvartersnära insamling). Tidigare har
det varit tillräckligt med insamlingsplatser med en geografisk
spridning inom kommunen som är skälig med hänsyn till
befolkningstäthet, verksamheters lokalisering och övriga
omständigheter. Mot bakgrund av Naturvårdsverkets vägledning
bedöms de betydande kostnadsförändringarna bestå i kostnader för
fastighetsägare att tillhandahålla utrymmen för avfall innan det forslas
bort från fastigheten.
Enligt regelgivaren är det primärt företag inom tidnings- och
förpackningsbranschen, men även insamlingsentreprenörer och
fastighetsägare, som påverkas av förslaget. I konsekvensutredningen
framgår att mellan 59 000 och 109 000 företag berörs, varav
merparten utgörs av förpackningsproducenter. Tillväxtverket
bedömer, med utgångspunkt i SCB:s statisk över fastighetsbestånd, att
utrymmen för fastighetsnära insamling och installation av miljörum
måste skapas i cirka 2 900 hyreshus och 27 000 småhus.
Tillväxtverket uppskattar de årliga kostnaderna för investering i
miljörum och fyrfackskärl till 121 miljoner kronor (tabell 3.1.3.1).
Tillväxtverket utgår även från att fastighetsägarna troligen kommer att
behöva upplåta mark till nya miljörum, mark som kunnat användas till
andra ändamål såsom garage, förråd eller lokaluthyrning. Denna
alternativkostnad uppskattas till 51 miljoner kronor.
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3.1.3.1

Effekter av lämplighetskrav för fastighetsnära insamling, kostnader
och konkurrens (miljoner kronor)

Nya eller ändrade krav*


Lämplighetskrav för insamlingssystem

Investering
Årlig

Alternativkostnad
Årlig

121

51

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Främjande/Hämmande Främjande/Hämmande
* Lagrum: 45-46 §§ Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningsavfall
samt 14 § förordning (2018:1462).

Både hämmande och främjande konkurrenspåverkan
För fastighetsägare kan regeländringarna innebära
investeringskostnader. Nämnvärt är att vissa fastighetsägare redan
har tillgängliga utrymmen i sitt fastighetsbestånd som kan användas
som miljörum medan andra ägare har begränsat med utrymme. Detta
kan resultera i att vissa fastighetsägare missgynnas av regleringen på
grund av en framtvingad större investering, vilket proportionellt kan
drabba mindre aktörer i större utsträckning. Denna kostnad överförs
troligtvis på företagens kunder, vilket kan resultera i en hämmad
konkurrenssituation. Förändringen av producentdefinition, vilket
innebär att det bara finns en producent per förpackning, bedöms vara
främjande för marknaden eftersom administrationen kan komma att
minska.
Ändringarna innebär även att insamlingssystemen blir
tillståndspliktiga, vilket resulterar i att aktörer måste uppfylla vissa
krav för att få bedriva insamlingssystem. En sådan inträdesbarriär kan
resultera i att färre företag har möjlighet att konkurrera på
marknaden. Dock påtalas i konsekvensutredningen att regleringens
utformning ger incitament till kostnadseffektiva insamlingssystem.
Tillväxtverket delar regelgivarens bedömning.
3.1.4

Vinterdäckskrav för tunga fordon, Näringsdepartementet

I syfte att förbättra trafiksäkerheten infördes utökade krav på
vinterdäck för tunga fordon. De ändrade kraven medför att tunga
fordon ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning på
fordonets samtliga axlar när vinterväglag råder under perioden 1
december – 31 mars. Tidigare krav innebar att vinterdäck enbart
krävdes på fordonets drivaxel under samma period.
Det framgår av regelgivarens konsekvensutredning att det främst är
företag inom buss- och åkeribranschen som påverkas av
regeländringen. Tillväxtverket bedömer att cirka 15 000 företag är
verksamma inom buss- och åkeribranschen och att majoriteten av
dessa företag har färre än fem anställda.
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Tillväxtverket uppskattar att de förändrade kraven medför initiala och
årliga produktionskostnader om 1,4 miljarder kronor respektive 107
miljoner kronor (tabell 3.1.4.1). Kostnaderna härleds till exempelvis
inköp av nya vinterdäck och fälgar samt montering, förvaring och byte
av de tillkomna däcken.
3.1.4.1

Effekter av vinterdäckskrav för tunga fordon, kostnader och
konkurrens (miljoner kronor)
Produktion

Nya eller ändrade krav*

Initial

Årlig



1 444

107

Vinterdäck på alla axlar för tunga fordon
Antal

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade

* Lagrum: 4 kap. 18a § trafikförordningen (1998:1276).

3.1.5

Säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar,
Läkemedelsverket
För att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den legala
distributionskedjan har det införts bestämmelser om att receptbelagda
humanläkemedel ska förses med säkerhetsdetaljer. Bestämmelsen
härrör från kommissionens förordning (EU) 2016/161 om
komplettering av direktiv 2001/83/EG genom fastställande av
närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på
förpackningar för humanläkemedel. Säkerhetsdetaljerna består dels av
en säkerhetsförsegling som möjliggör kontroll att förpackningen inte
har brutits, dels av en unik identitetsbeteckning i form av en
tvådimensionell kod som innehåller uppgifter om läkemedlet, bl.a. en
unik kod för varje enskild förpackning, produktkod, utgångsdatum och
satsnummer. Det tillkomna kravet innebär utformning av ny design på
förpackningen, godkännande av den nya förpackningsdesignen av
Läkemedelsverket samt modifieringar av produktionslinjer.
Enligt Läkemedelsverket omfattas 91 svenska företag av kravet och
det är de företagen som är registrerade som innehavare av
godkännande för försäljning av läkemedel. Antalet förpackningar som
måste designas om uppskattas av Läkemedelsverket till 20 410.
Tillväxtverket uppskattar att det nya kravet medför initiala
administrativa kostnader och produktionskostnader om 19 respektive
43 miljoner kronor. Kostnaderna uppstår i samband med den
ansökningsprocess som krävs vid godkännande samt framtagandet av
ny förpackning. Därutöver medför kravet årliga investeringskostnader
om 98 miljoner kronor, vilka uppstår med anledning av de
modifieringar av produktionslinjen som krävs för att uppfylla kraven
på säkerhetsdetaljer (tabell 3.1.5.1).
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3.1.5.1

Effekter av säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar, kostnader
och konkurrens (miljoner kronor)

Nya eller ändrade krav*
 Säkerhetsdetaljer på
läkemedelsförpackningar

Administration
Initial

Produktion
Initial

Investering
Årlig

19

43

98

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Hämmande
* Lagrum: Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar
för läkemedel, 2 § 19 p, 5 §, 5 a §

Små företag riskerar att gå i konkurs
De nya reglerna förväntas innebära att alla berörda företag måste
modifiera produktionslinjer, vilket medför stora utgifter för det
enskilda företaget. Små företag kan komma att påverkas av kravet på
ett särskilt kännbart sätt och torde missgynnas mer av
regelförändringen än större företag. Läkemedelsverkets anger i sin
konsekvensutredning att mindre företag kan komma att gå i konkurs
till följd av de nya kraven, vilket bekräftas av andra sakkunniga som
vidare pekar ut små parallellimportörer, det vill säga företag som
importerar läkemedel från andra länder och modifierar förpackningen
efter krav på den svenska marknaden, som den mest utsatta gruppen.
Tillväxtverket ser ingen anledning att göra en annan bedömning än
regelgivaren, varför regeländringen antas ha en hämmande effekt på
antalet företag på marknaden. Tillväxtverket bedömer dock att
regeländringen i sig inte resulterar i att aktörer avstår från att träda in
på marknaden eftersom nyetablering på marknaden sedan tidigare är
förenat med stora investeringar.
3.1.6

Identifiering och mätning av kreditrisker, Finansinspektionen

Kreditrisker har enligt Finansinspektionen varit en betydande faktor
vid de finanskriser som inträffat. I syfte att förbättra stabiliteten i det
finansiella systemet har Finansinspektionen därför valt att reglera
hantering av kreditrisker genom föreskrifter snarare än allmänna råd.
De nya kraven innebär att företag behöver förändra metoder,
processer och IT-system för att löpande i verksamheten kunna
identifiera och mäta kreditrisker.
Det framgår av Finansinspektionens konsekvensutredning att
föreskrifterna berör 90 banker, 35 kreditmarknadsbolag och 110
värdepappersbolag. Vidare nämns att det framförallt är kreditinstitut
som har en omfattande kreditverksamhet, medan
värdepappersbolagen bedriver en betydligt mer begränsad
kreditverksamhet.
Enligt Tillväxtverkets uppskattningar medför identifiering och
mätning av kreditrisker årliga produktionskostnader om 52 miljoner
kronor. Därutöver uppstår initiala kostnader om totalt 19 miljoner
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kronor för uppdatering av IT-kreditsystem samt förändring av
kreditprocesser (tabell 3.1.6.1).
3.1.6.1

Effekter av identifiering och mätning av kreditrisker, kostnader och
konkurrens (miljoner kronor)

Nya eller ändrade krav*


Administration
Initial

Identifiera och mäta kreditrisker

4

Produktion
Initial
Årlig
15

52

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Hämmande
* Lagrum: 3 kap. 1-2 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av
kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2018:16)
Antal

Mindre företag har svårare att bära kostnader
Finansinspektionen belyser i sin konsekvensutredning att små företag
redan i utgångsläget har en konkurrensnackdel till följd av de
komplexa regelverk som finns och att de därtill relativt sett ofta
drabbas hårdare av nya regleringar. Dock framhävs att regleringen
inte borde generera någon större negativ påverkan på konkurrensen. I
remissvar från branschorganisationer finns emellertid antydningar till
att föreskrifterna innebär en förhållandevis större ekonomisk börda
för de små företagen, varför Tillväxtverket bedömer att regleringen
kan ha en hämmande effekt på företagens förmåga att konkurrera.
3.1.7
Förkortad tidsgräns för vårdgaranti, Socialdepartementet
I syfte att åstadkomma ökad kvalitet, tillgänglighet och förbättrat
resursutnyttjande inom vården genomförs ändringar i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) samt patientlagen (2014:821). Enligt
regelgivaren innebär ändringarna att vårdgarantin inom primärvården
stärks. Tidigare vårdgaranti innebar att patienter inom sju dagar
skulle få besöka läkare. I och med ändringarna ska istället patienter
inom tre dagar garanteras medicinsk bedömning av läkare eller annan
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Det framgår av konsekvensutredningen att de företag som berörs är
privata vårdföretag som tecknat avtal med landstiget inom
primärvården. Tillväxtverket konstaterar att det finns drygt 3 000
företag som berörs av det ändrade kravet. De påverkade företagen
driver antingen primärvårdsmottagningar eller hyr ut sig själva som
medicinsk personal. 93 procent av dessa företag har färre än fem
anställda. Vidare framgår av branschorganisationen Vårdföretagarna
att 46 procent av de totala besöken inom primärvården sker hos
privata vårdgivare.
Enligt Tillväxtverkets beräkningar, vilka är baserade på regelgivarens
konsekvensutredning, uppstår löpande produktionskostnader om 33
miljoner kronor (tabell 3.1.7.1). Dessa kostnader är främst kopplade
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till de nyanställningar som behöver ske för att möjliggöra förändrade
arbetssätt i och med en förkortad tidsgräns för vårdgarantin.
Vårdgivare behöver i och med kravet säkra upp de olika
kompetenserna på vårdcentralerna så att omfördelning av läkarbesök
till andra yrkesgrupper kan göras fullt ut. Regelgivaren bedömer dock
att kravet, efter det första året, kommer att innebära besparingar i och
med omfördelning från läkarbesök till medicinska bedömningar
utförda av andra yrkesgrupper.
3.1.7.1

Effekter av förkortad tidsgräns för vårdgaranti, kostnader och
konkurrens (miljoner kronor)
Produktion
Årlig

Nya eller ändrade krav*


Förkortad tidsgräns för vårdgaranti

33

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Hämmande
Hämmande
* Lagrum: 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslag (2017:30). 2 kap. 3 § patientlag (2014:821)

Omfördelning av arbetsuppgifter är enklare för större aktörer
Det övergripande syftet med den nya regleringen är att primärvården
ska ha möjlighet att omfördela läkarbesök till andra yrkesgrupper,
vilket i sin tur gör att regionerna i mindre utsträckning förväntas
behöva hyra in läkare från privata vårdgivare. Ett minskat behov av
inhyrda läkare kan resultera i ett minskat antal privata vårdgivare vars
affärsidé är att hyra ut läkare till landstingen, vilket skulle kunna
hämma antalet företag på marknaden. Regeringen bedömer dessutom
att stora företag, i kraft av sin storlek, kan ha lättare att bredda sitt
tjänsteutbud och omfördela arbetsuppgifter än mindre företag, vilket
kan innebära en konkurrensfördel för de större företagen.
Tillväxtverket bedömer att de förändrade kraven kan resultera i
hämmande effekter på antalet företag på marknaden samt de mindre
företagens förmåga att konkurrera.
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Slutsatser och rekommendationer

Tillväxtverkets uppföljning av företagens kostnader till följd av nya
och ändrade regler 2019 visar att de administrativa kostnaderna totalt
sett minskat. Trots denna minskning krävs omfattande åtgärder för att
regeringen ska kunna nå målet om att de administrativa kostnaderna
ska vara lägre 2020 jämfört med 2012.
Regeringens förenklingspolitiska målsättningar9 löper ut 2020. Med
anledning av detta ser Tillväxtverket ett behov av att utvärdera
innevarande mål och ta fram en strategi för hur framtida mål ska
uppnås. Givet att lagar och regler är nödvändiga och inte sällan
önskvärda utifrån företagens perspektiv, bör målen och tillhörande
strategier ha som utgångspunkt att komma till bukt med det
omotiverade krånglet. För att säkerställa att rätt förenklingsinsatser
genomförs bör olika målgrupper systematiskt involveras i
förenklingsarbetet genom samskapande och tidiga samråd. Vidare
rekommenderar Tillväxtverket att den årliga uppföljningen och
kommunikationen av de förenklingspolitiska målen ses över för att
skapa en träffsäker och rättvisande bild av förenklingsarbetet.
Med ovanstående sagt behöver också regelgivare systematiskt
utvärdera befintliga regelverk utifrån ett förenklingsperspektiv. Detta
kräver i sin tur prioritering av frågorna och uttrycklig styrning.
Därmed välkomnar Tillväxtverket de långsiktiga förenklingsinsatserna
som ryms inom ramen för genomförandet av regeringens
livsmedelsstrategi.10
I en allt mer komplex omvärld där förändringstakten ökar blir också
betydelsen av nya typer av förenklingsinsatser större. Tillväxtverket
vill i detta sammanhang understryka vikten av att regelverk både
implementeras och tillämpas på de mest effektiva sätt. Genom att
arbeta innovativt med digitala lösningar samt systematiska
utvärderingar främjas möjligheterna till ändring av obsoleta regler,
vilket minskar det omotiverade krånglet.

Prop. 2019/20:1, utg.omr.24
Näringsdepartementet, Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom
ramen för livsmedelsstrategin, regeringsbeslut 2019-12-19, N2019/03240/JL.
9

10
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Bilaga 1 Nya eller ändrade regler med betydande
kostnader för företag 2019

B 1.1

Sammanfattning av regelförändringar med betydande
ekonomisk påverkan på företagen 2019, rangordnade
enligt ordningsföljden i rapporten (miljoner kronor)

Regelgivare

Administration

Regel

Initial
Rapportering av uppgifter på
individnivå i
arbetsgivardeklaration
Översyn av
Finansdepartementet företagsstyrningssystem för
tjänstepensionsföretag
Undantag från
Finansdepartementet rapporteringsskyldighet för
icke-finansiella motparter
Elektroniska fakturor vid
Finansdepartementet
offentlig upphandling
Miljö- och
Koldioxidnormer för tunga
energidepartementet fordon
Miljö- och
Lämplighetskrav för
energidepartementet fastighetsnära insamling
Vinterdäckskrav för tunga
Näringsdepartementet
fordon
Säkerhetsdetaljer på
Läkemedelsverket
läkemedelsförpackningar
Identifiering och mätning av
Finansinspektionen
kreditrisker
Förkortad tidsgräns för
Socialdepartementet
vårdgaranti
Finansdepartementet

Årlig

Produktion
Initial

Årlig

Investering

Alternativ
kostnad

Årlig

Årlig

121

51

128

104

103

104

-156
-480

813

157
2 760

1 444
19

43

4

15

107
98
52
33

Summa

127

32

-405

2 419

3 109

219

51

Bilaga 2

Berörda företag utifrån antal och bransch

B 2.1

Sammanfattning av företag utifrån antal och bransch som
berörs av de betydande regelförändringarna 2019,
rangordnade enligt ordningsföljden i rapporten

Regel
Rapportering av uppgifter på
individnivå i arbetsgivardeklaration
Översyn av
företagsstyrningssystem
förtjänstepensionsföretag
Undantag från
rapporteringsskyldighet för ickefinansiella motparter
Elektroniska fakturor vid offentlig
upphandling

Uppskattat antal
berörda företag*

SNI 2007

386 000

A-S, ej O

570

K

Företag inom samtliga branscher

100 – 1 000

A-S, ej O

Företag inom samtliga branscher

250 000

A-S, ej O

2

C

60 000 – 100 000

C, E, L

15 000

H

91

C, N

235

K

3 300

Q

Berörda företag (SNI 2007)
Företag inom samtliga branscher
Understödsföreningar,
Fondförsäkringsföretag,
Livförsäkringsföretag

Tillverkare av lastbilar och tunga
fordon
Pappers- och
Lämplighetskrav för fastighetsnära pappersvarutillverkning,
insamling
Avfallshantering, Uthyrning och
förvaltning av fastigheter
Vägtransport och godstrafik,
Vinterdäckskrav för tunga fordon
kollektivtrafik och annan
landtransport
Säkerhetsdetaljer på
Tillverkning av läkemedel och
läkemedelsförpackningar
förpackningsverksamhet
Bankverksamhet,
Identifiering och mätning av
kreditmarknadsbolag samt
kreditrisker
värdepappersbolag
Primärvårdsmottagningar med
Förkortad tidsgräns för vårdgaranti
läkare m.m.
Koldioxidnormer för tunga fordon

Anmärkning: A-S avser samtliga branscher utom O (offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring), GR tjänsteföretag, B utvinning av mineral, C tillverkning, D försörjning av el, gas, värme och kyla, F byggverksamhet, G
handel, reparation av motorfordon och motorcyklar, H transport och magasinering, I hotell- och
restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, K finans- och försäkringsverksamhet, L
fastighetsverksamhet, M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, R Kultur, nöje och fritid samt S
annan serviceverksamhet i enlighet med SNI2007 (http://www.sni2007.scb.se/).
* Avrundat till närmaste hundratal, där relevant.
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