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Promemorian Bättre konsekvensutredningar, Ds 2022:22 (Fi2022/02452) 

Svenska kraftnäts yttrande 

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) välkomnar förslagen i 

promemorian i stort och lämnar följande synpunkter. 

6.2.1 Vissa regler ska i oförändrad form föras över till den nya 

konsekvensförordningen 

Svenska kraftnät instämmer i förslaget att föreskrifter med stöd av 

säkerhetsskyddsförordningen (2021:958), likt i dag, ska undantas från kravet på att 

ta fram en konsekvensutredning.  

6.2.3 Förvaltningsmyndigheter ska redovisa en konsekvensutredning 

när de ger in förslag om regeländringar 

Svenska kraftnät instämmer i att konsekvensutredningar bör tas fram på ett tidigt 

stadium. Svenska kraftnät anser dock att det är viktigt att förvaltningsmyndigheter 

har möjlighet att ge in förslag om regeländringar till regeringen utan att behöva 

redovisa konsekvensutredningar på ett tidigt stadium. En fullständig 

konsekvensutredning kan innebära att yttrande måste inhämtas från aktörer som 

kan påverkas av förslaget innan myndigheten ens vet om regeringen är intresserad 

av förslaget. Det kan ta tid både från den myndighet som tar fram förslaget och från 

de aktörer som behöver svara på beredningen. Om en fullständig 

konsekvensutredning ska göras kan det innebära att myndigheter bl.a. av tids- och 

kostnadsskäl avstår från att ta fram författningsförslag. Svenska kraftnät anser 

därför att den föreslagna 3 § förordning om konsekvensutredning bör ändras så att 
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kravet endast gäller för förvaltningsmyndigheter som ger in förslag på uppdrag av 

regeringen.  

6.3.1 Flera av konsekvensutredningsförordningens krav ska fortsätta 

gälla  

Konsekvensutredningar ska stå i proportion till förslagets eller beslutets 

omfattning och effekter 

Svenska kraftnät instämmer i att de som tar fram konsekvensutredningar inte bör 

använda mer resurser för utredningen än vad som är motiverat utifrån 

omfattningen på beslutet som ska fattas eller förslaget som ska lämnas.  

Konsekvenser för de aktörer som påverkas ska analyseras 

Svenska kraftnät bedömer att även kostnader och intäkter i vissa fall kan vara svåra 

att beräkna. Samma förutsättningar bör därför gälla för kostnader och intäkter som 

för andra konsekvenser, dvs. de ska bara beräknas om möjligt.   

6.6.4 En utredning av processerna kring konsekvensutredningar av 

Europeiska kommissionens förslag  

Svenska kraftnät ser positivt på att en särskild utredare ska ges i uppdrag att 

analysera behoven av konsekvensutredningar och samråd i olika skeden av EU:s 

lagstiftningsprocess.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter 

föredragning av Charlotte Welwert. I ärendets handläggning har även deltagit 

biträdande chefsjurist Li Axrup. 

Sundbyberg, dag som ovan 

Lotta Medelius-Bredhe 

Charlotte Welwert 
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