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Bättre konsekvensutredningar 

Sammanfattning 
Statens energimyndighet (Energimyndigheten) tillstyrker förslaget och lämnar 
följande synpunkt. 

• Energimyndigheten ser att det kan finnas behov av att utöka antalet bistående 
expertmyndigheter utöver de tre myndigheterna som anges i promemorian. 

Energimyndighetens ställningstagande 
Mot bakgrund av den kritik som enligt promemorian riktas mot de 
konsekvensutredningar som ligger till grund för offentligt beslutsfattande i 
Sverige är det positivt att promemorian lägger fram förslag för att förbättra 
kvaliteten av dessa. 

Det är särskilt angeläget att den föreslagna konsekvensförordningen syftar till att 
konsekvensutredningar påbörjas tidigt och blir en integrerad del i processen med 
att ta fram förslag, att utvärdering och uppföljning ska planeras redan när en 
åtgärd utformas, samt att konsekvenser för samhället som helhet ska beskrivas 
och beräknas. 

I promemorian lyfts på ett bra sätt att ingen konsekvensutredning kan eller bör 
redogöra för alla konsekvenser som en åtgärd kan ge upphov till. Det konstateras 
att de som tar fram konsekvensutredningar inom svensk statsförvaltning har 
begränsade resurser som bör användas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 
Därför är det bra att nuvarande bestämmelser om att konsekvenser ska utredas i 
den omfattning som behövs i det enskilda fallet, förs över till den nya 
förordningen och att de förtydligas ytterligare. 

Energimyndigheten välkomnar att regelverket och metodutvecklingsarbetet 
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fokusera särskilt på företagens administrativa kostnader, även om dessa förstås är 
en viktig del. 

Det är rimligt att ansvaret för att koordinera metodutveckling, vägledning och 
utbildning gällande konsekvensutredningar koncentreras till 
Ekonomistyrningsverket (ESV). I promemorian föreslås att Naturvårdsverket, 
Tillväxtverket och Jämställdhetsmyndigheten inom sina verksamhetsområden ska 
bistå i detta arbete. Man ser således ett speciellt behov av stöd gällande 
konsekvenserna för klimat och miljö, företag och jämställdhet. Det finns dock 
andra viktiga områden där specialkompetens kan vara nödvändig, till exempel 
infrastruktur och försörjningstrygghet. Visserligen påpekas (s. 102) att ESV även 
kan ta stöd av andra relevanta aktörer, men det kan enligt Energimyndigheten 
finnas anledning att kretsen av bistående expertmyndigheter som omnämns 
specifikt inte behöver vara begränsad till dessa tre. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den 
slutliga handläggningen har därutöver deltagit chefsjuristen Rikard Janson, 
juristen Fredrika von Pless samt juristen Åsa Sundell. Föredragande har varit 
juristen Åsa Sundell. 

Robert Andrén 

Åsa Sundell 
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