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Byggmaterialindustriernas svar på ”Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare 

bokföringslag (SOU 2021:60)”, dnr N2021/02580 
 

Vi tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på rubricerat förslag.  

Byggmaterialindustrierna är en paraplyorganisation för företag och branschorganisationer som 

tillverkar och arbetar med byggmaterial inom alla byggmaterialområden. Byggmaterialbranschen i 

Sverige omsätter omkring 170 miljarder SEK och sysselsätter drygt 50 000 personer. 

Del 1 Förenklingar för mikroföretag 

4 Förenklade regelverk för mikroföretagande 

4.2 Förslag till förenklingar 

Byggmaterialindustrierna avgränsar i denna del sitt svar till förslaget om avgränsade förenklingar av 

regler rörande befintliga små byggnader i strandskyddade områden. 

Byggmaterialindustrierna stödjer utredningens förslag om förändringarna av reglerna för små 

byggnader i strandskyddat område och hänvisar till de motiveringar som Svenskt Näringslivs anför i 

sitt remissvar.   

4.3 Identifierade förenklingsförslag som föreslås för vidare utredning 

Byggmaterialindustrierna avgränsar i denna del sitt svar till den del som handlar om ändrade 

gränsvärden för frivillig revision och ansluter till remissvar lämnat av Svenskt Näringsliv.  

 

5. Förenklingar i myndigheters tillämpning av olika regelverk 
Byggmaterialindustrierna ansluter i denna del till remissvar lämnat av Svenskt Näringsliv. 

 

6. En process för att hantera förenklingsbehov 
Byggmaterialindustrierna ansluter i denna del till remissvar lämnat av Svenskt Näringsliv. 
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Del 2 Modernisering av bokföringslagen 

7 Arkiveringsreglerna i bokföringslagen (BFL) 
Utredningen föreslår att det inte längre ska gälla ett förbud mot att förstöra ursprungligt material 

med räkenskapsinformation före det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret 

avslutades. Byggmaterialindustrierna ansluter till remissvar lämnat av Svenskt Näringsliv, avsnitt 5.1 

och 5.2.  

Byggmaterialindustrierna avstår dock från att svara på den del som handlar om geografiska krav på 

bevarande av räkenskapsinformation.  

 

8 Årsbokslutsreglerna 
Utredningen har övervägt vissa förenklingar av reglerna om årsbokslut i BFL och bedömt att 

regelverket för närvarande inte bör ändras.  

Byggmaterialindustrierna ansluter i denna del till remissvar lämnat av Svenskt Näringsliv. 

 

9 Gemensamma verifikationsserier 
Utredningen har övervägt möjligheterna att använda gemensamma verifikationsserier i företag och 

koncerner enligt gällande regelverk.  

Byggmaterialindustrierna ansluter i denna del till remissvar lämnat av Svenskt Näringsliv. 

Del 3 Tydligare regler för kombiuppdrag  

11 Tydligare regler för kombiuppdrag 
Utredningen har gjort överväganden som syftar till att tydliggöra regelverket kring s.k. kombiuppdrag 

där någon som är verksam i samma revisionsföretag som den valda revisorn deltar i upprättandet av 

den bokföring revisorn ska granska.  

Byggmaterialindustrierna ansluter i denna del till remissvar lämnat av Svenskt Näringsliv. 

 

Anna Ryberg Ågren 

Verkställande direktör 
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Byggmaterialindustriernas medlemmar 

 

Direktanslutna företag 

• Betongindustri AB 

• Byggelit AB 

• Celsa Steel Service AB 

• Cementa AB  

• Chimneytec 

• Combimix AB 

• Derbigum Sverige AB  

• EldochVatten AB 

• Kingspan Insulation AB 

• Knauf Danogips GmbH 

• Moelven Wood AB 

• Nordic Waterproofing AB 

• RECOMA AB 

• Saint-Gobain Sweden, Weber 

• Saint-Gobain Sweden, Gyproc 

 

Medlemsorganisationer som anslutit sina medlemsföretag kollektivt  

• Golvbranschen 
• Nordic Galvanizers 
• IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige 
• Scandianvian Copper Development Association, SCDA 
• Skogsindustrierna 
• Stålbyggnadsinstitutet 
• Swedisol 
• Svensk Betong 
• Svensk Byggplåt 
• Svensk Ventilation 
• Svenskt Trä 
• Sveriges Bergmaterialindustrier 
• Sveff- Sveriges Färg och Limföretagare 
• TMF, Trä- och möbelföretagen 
• VVS-fabrikanternas råd 

 

http://www.betongindustri.se/
http://www.betongindustri.se/
http://www.celsa-steelservice.com/
http://www.cementa.se/
http://www.combimix.se/
http://www.kingspaninsulation.se/
http://www.danogips.se/
http://www.trelleborg.com/sv/Waterproofing/SE/
http://www.weber.se/

