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 Avdelningen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 22-2019/11653   

 Enheten för utredning och utveckling 2019-12-11 

  Remissversion 

      

 

 

 

 
Konsekvensutredning 
 
 
Inledning 
Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska 
förvaltningsmyndigheter under regeringen innan de utfärdar föreskrifter utreda 
konsekvenserna av dessa.  
 
Konsekvensutredningen gäller nya föreskrifter om gallring av handlingar i EU-
samarbetet. Det förslag som föreligger är att de nu gällande föreskrifterna upphävs 
och ersätts av en ny författning.   
 
Problemet 
De nu gällande föreskrifterna behöver förändras i de delar de har beroenden till en 
annan författning som sannolikt kommer att försvinna. Författningen har en form 
som inte följer övriga författningar i samma serie och det har framkommit att vissa 
materiella förändringar är lämpliga att genomföra.   
 
Berörda 

De som direkt berörs av föreskrifterna är statliga myndigheter och andra som har att 
tillämpa föreskrifterna.  
 
Inom Riksarkivet berörs främst Avdelningen för offentlig informationshantering och 
enheten för registratur och myndighetsarkiv.  
 
Berörda är också i mindre omfattning företag, främst inom områdena it-, konsult- 
och depåtjänster.   
 
Bemyndigande 
Förslaget följer inte av EU-rätt eller annan internationell rätt. Reglerna utfärdas med 
stöd av bemyndigande i 12 § arkivförordningen (1991:446). 
 
Kostnader och nytta samt påverkan på företag 
De kostnader som förväntas uppstå är ett ökat bevarande av vissa handlingar. Detta 
får ställas mot en förmodad bättre efterlevnad av 3 § arkivlagen (1990:782).   
 
Förslaget innebär också minskade kostnader i form av det borttagna kravet på 
tillämpningsbeslut över tillämpningen. 
 
Genomförande 

De nya föreskrifterna införs utan övergångsregler och börjar därmed gälla när de 
träder i kraft. Skälet till att en övergångsreglering anses obehövlig är att förslaget i  
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väsentliga delar redan gäller och att det i övriga delar främst innebär ett ökat 
bevarande.  
 
En vägledning utarbetas för att ge ytterligare stöd i tillämpningen vilket bör innebära 
mindre osäkerhet och frågor kring tillämpningen.  
 
Bedömningen är att förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av 
yttrande från Regelrådet inte behöver tillämpas. Skälen till detta är att föreskrifterna 
inte förväntas få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt och att Regelrådets granskning därmed 
skulle sakna betydelse.  
 
Med ledning av Ekonomistyrningsverkets vägledning ”Tänka efter före –
konsekvensutredning vid regelgivning” (ESV 2015:19) s. 31 görs bedömningen att 
de föreslagna föreskriftsändringarna inte innehåller reglering som kräver åtgärder 
enligt förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa 
föreskrifter.  

 


