
Företagens totala regelkostnader
Företagens totala regelkostnader består av: 

• Administrativa kostnader till följd av krav på att upprätta, 
sammanställa, lagra eller skicka in information till myndig-
heter eller tredje part.

Administrativa regelkostnader
Företagens kostnader för att administrera det statliga regelverket beräknades 
av Tillväxtverket till 96,5 miljarder 2006. Tillväxtverket har via sina årliga mät-
ningar samt en prognos för helåret 2010 räknat fram att företagens admini-
strativa kostnader minskat med 7 miljarder eller 7,3 % fram till den   
1 januari 2011. Regeringens mål är att nå en minskning med 25 % för peri-
oden 2006-2012.

Forskning om reglers effekter
Tillväxtanalys har tagit fram forskningsrap-
porten Regelbördans ekonomiska effekter och 
konstaterar att de indirekta effekterna av en hög 
regelbörda är sämre tillväxt - detta på grund 
av bl.a. uteblivna investeringar. Vid jämförelser 
med andra länder är kostnaderna för att anställa 
särskilt höga i Sverige.

Ladda ner rapporten här: www.tillvaxtanalys.se/
tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rap-
port_2010_14.pdf

• Materiella kostnader till följd av krav som medför att 
företagen måste göra investeringar i anläggningar eller personal, anpassa produkter eller kostnader för att genomföra 
åtgärder som exempelvis rehabilitering eller åtgärder kopplade till arbetsmiljö. 

• Finansiella kostnader till följd av krav på att betala skatter och avgifter.  

NNRs uppföljningsstudie år 2010 av företags totala regelkostnader visar på små förändringar av företagens totala 
regelkostnader mellan åren 2005 och 2008 trots att det skett relativt många förändringar av olika regelverk. 
Mer information hittar du i rapporten Företagens totala regelkostnader som du kan ladda ned på www.nnr.se under 
publikationer.

Regler från EU beräknas stå för 53 % av den 
totala skattade administrativa kostnaden och 
följaktligen beräknas 47 % ha ett svenskt ur-
sprung.  
 
Mer information hittar du på Tillväxtverkets 
hemsida: www.tillvaxtverket.se

Kvaliteten på konsekvensanalyser
Regelrådet har under år 2010 fortsatt 
sin granskning av hur förslag till 
nya regler påverkar företag. Av 171 
granskade förslag har Regelrådet av-
styrkt 44 procent av förslagen och 60 
procent av konsekvensutredningarna 
har underkänts.

Läs mer på Regelrådets hemsida  
( www.regelradet.se ) och Regel-
rådets Årsrapport 2010 som du kan 
ladda ner här: www.regelradet.se 
/Uploads/Files/1790.pdf



Kommunal regelförenkling
NNR har via en enkätundersökning till Sveriges kommuner granskat regeltillämpningen på kommunal nivå under 
2010. Skillnaden i handläggningstider och avgiftsnivåer mellan kommunerna var stora och visar tydligt olikheterna 
mellan kommunernas regeltillämpning.
 
• Handläggningstiderna varierar med upp till nio veckor för samma typ av ärende beroende på kommun

 

Rapporter, nyhetsbrev och mer information 
Näringslivets Regelnämnd, NNR, är en ideell förening som arbetar för färre och enklare företagsregler samt att före-
tagens uppgiftslämnande minimeras. Föreningen har 15 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka tillsammans 
representerar ca 300 000 företag. 

NNR ger varje år ut flera publikationer om företagens regelbörda och om regelförenkling. NNR ger också ut Sveriges 
enda nyhetsbrev om hur vi får färre och enklare regler. För mer information om NNR, våra rapporter och för att  
prenumerera på vårt nyhetsbrev besök www.nnr.se  

Rapport till NNR om regelförenklingar 2011
SKOP utförde på uppdrag av NNR en enkätundersökning till företag under 
april/maj 2011 där det framgår att 58 % av de tillfrågade företagen ser skatter 
och avgifter som det enskilt största tillväxthindret i Sverige. 18 % av företagen 
anger LAS-reglerna som det största hindret för tillväxt. 

Regelbarometern 2010
NNR har i Regelbarometern 2010 
ställt frågor direkt till företagen om 
deras syn på arbetet med regelför-
enkling. 73 % av de tillfrågade före-
tagen anger att de inte upplevt några 
förenklingar det senaste året och 
26 % av företagen anser att regel-
bördan ökat.  Företagen anger att de 
största tillväxthindren är skatte- och 
momsregler, arbetsrätten, specifika 
branschregler och miljöregler. 

Ladda ner Regelbarometern 2010 
från www.nnr.se

• Avgiften för serveringstillstånd varierar mellan 1 200 – 16 800 kr  
beroende på kommun. 

• Avgift för miljötillsyn varierar mellan 0 – 9 870 kr beroende på  
kommun.

• 89 procent av de kommuner som besvarat enkäten tar ut en årlig 
tillsynsavgift för miljötillsyn av biltvättar trots att tillsynen i många kom-
muner sker mer sällan. Läs mer om undersökningen via denna länk: 
www.nnr.se/kommun


