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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. 

Justitiedepartementet 

 

Yttrande över förslag till direktiv om ändring av 
direktiv 2011/83/EU med avseende på 
distansförsäljning av finansiella tjänster till 
konsumenter och om upphävande av direktiv 
2002/65/EG 
Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att 
bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag 
från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd 
om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt 
granskat EU-kommissionens konsekvensutredning, SWD (2022) 141 final.  
 
Regelrådet konstaterar att förslaget enligt EU-kommissionen medför förenklingar, men även 
såväl engångskostnader som löpande kostnader för företag som tillhandahåller finansiella 
tjänster. Engångskostnaderna rör kostnader för att sätta sig in i den nya lagstiftningen, 
anpassning av IT-system, utbildning av personal samt uppdatering av avtal och webbplatser. 
Löpande kostnader är kopplade bland annat till krav på konsumentinformation, t.ex. innan 
avtal ingås, och bestämmelser kring ångerrätt och användandet av robotrådgivning och 
chattboxar samt klagomålshantering. Förenklingar anges framför allt vara kopplade till ett 
tydligare och mer harmoniserat regelverk, vilket bland annat anges medföra minskade 
kostnader för information till och kommunikation med konsumenter. Detaljerade beräkningar 
och antaganden redovisas i bilaga 3 och 4 i konsekvensutredningen. 
 
Regelrådet gör bedömningen att EU-kommissionens konsekvensutredning är tydlig och att 
uppskattningar av kostnader och förenklingar är tillräckligt kvantifierade. Regelrådet bedömer 
därför att det torde vara en relativt enkel uppgift att upprätta en kompletterande nationell 
konsekvensutredning som bör fokusera på en närmare beskrivning av berörda svenska 
företag och att säkerställa att de antaganden och beräkningar som EU-kommissionen gjort 
även är relevanta för den svenska marknaden. Den kompletterande konsekvensutredningen 
bör innehålla en redovisning av de aspekter som återfinns i 7 § i förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet 
finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning. 
 
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 14 september. 

I beslutet deltog Claes Norberg, ordförande, Anna-Lena Bohm, Hans Peter Larsson och 
Lennart Renbjer. 

Ärendet föredrogs av Anna Stattin.

Yttrande Vårt diarienummer Ert diarienummer 
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https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html
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Anna Stattin 
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