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Remiss av promemorian Bättre konsekvensutredningar  

(Ds 2022:22) 

Svensk Dagligvaruhandel tackar för inbjudan att svara på remissen av promemorian 

Bättre konsekvensutredningar.  

 

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. 

Våra medlemsföretag är Axfood AB, City Gross AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, 

Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna. Tillsammans står vi för drygt 95 % av 

dagligvaruhandeln i Sverige, med butiker över hela landet. Dagligvaruhandeln 

sysselsätter runt 95 000 personer, varav en tredjedel är unga (15-24 år). 

   

Svensk Dagligvaruhandels svar på remiss  

 

Svensk Dagligvaruhandel anser att det finns ett stort behov av mer noggrant utförda 

konsekvensanalyser för att uppnå väl underbyggda och adekvata regelverk inom alla 

områden. Vi välkomnar därför att Finansdepartementets promemoria identifierar den 

problematik som flertalet gånger resulterat i förslag till regelverk som inte svarat på 

de behov som funnits på området.  

 

Ett tydligt exempel på ett förslag som i avsaknad av en väl underbyggd 

konsekvensanalys lett till stora konsekvenser för dagligvaruhandeln är 

Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell som träder i kraft 2024. Förslaget togs 

fram med anledning av ett regeringsuppdrag från 2017. Under processen 

efterfrågade Svensk Dagligvaruhandel flertalet gånger en övergripande 

konsekvensanalys av den föreslagna modellen. I ett sent skede av processen lades 

visserligen en fördjupad konsekvensanalys fram av Livsmedelsverket. Denna analys 

innehöll dock inga tydligt motiverade avvägningar mellan vilka övervägande fördelar 

den nya modellen skulle ha i förhållande till de stora nackdelar som branschen 
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påpekat med den nya modellen. Vi hyser stor oro för att den nya 

risksklassningsmodellen som tagits fram i avsaknad av en grundlig konsekvensanalys, 

bland annat riskerar att avsevärt försvåra det övergripande målet om en mer effektiv, 

riskbaserad och likvärdig livsmedelskontroll.  

 

Andra exempel där en grundlig konsekvensanalys hade gjort stor nytta är regleringen 

av skatt på plastbärkasse och processen vid tillståndsansökan enligt lagen om tobak 

och liknande produkter. Två regelverk som i det första fallet leder till en ökad 

miljöbelastning och i det andra fallet innebär oproportionerliga kostnader och 

administration vid ansökan om tillstånd för att sälja snus och cigaretter.  

 

Utöver ovan framförda synpunkter ansluter sig Svensk Dagligvaruhandel till de 

synpunkter som framförs i Näringslivets Regelnämnds remissvar.  
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