SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS
- administrativa bördor för företagen

I tabellen ska du ange de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet
som innehåller administrativa bördor för företagen och göra en bedömning av den
samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per
rad.
Du ska bifoga den ifyllda tabellen till konsekvensutredningen.

Föreskriftens namn: Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2017:xx) om försöksdjur

Ange
Ange typ av administrativ
paragraf
börda
med ny eller
ändrad
administrativ
börda

Ange den legala grunden för den
administrativa bördan (ange
författning, direktiv eller beslut samt
tillämplig artikel/paragraf)

2 kap. 14 §
Ansökan om
djurförsöksetisk
prövning.

Direktiv 2010/63/EU, Art 36, 21 a §
djurskyddslagen (1988:534).
Bemyndigande finns i : 41 b §
djurskyddsförordningen (1988:539).

Vid ansökan om
djurförsöksetisk prövning ska
enligt direktivet de två personer
som är ansvariga för försöket
anges. Ändringen innebär att
föreståndaren inte längre
behöver anges.

1)

Ange om den
legala grunden
för den
administrativa
bördan
innehåller ett
tolkningsutrym
me som medger
alternativa
lösningar och
om så är fallet
på vilket sätt.
2)
Ange också
om den
administrativa
bördan går
utöver vad den
legala grunden
kräver.

Ange typ av företag
som berörs av den
administrativa
bördan

Ange bedömd tidsåtgång
för den administrativa
bördan per företag och år

Ange hur
många företag
som berörs av
den
administrativa
bördan

Ange den samlade
kostnaden för den
administrativa
bördan för företagen
per år

Försöksdjursverksam
heter som innehar
tillstånd att föda upp
och använda
försöksdjur enligt 19
a § djurskyddslagen
(1988:534).

Varierar beroende på försök.
Vi har räknat med ett
medelvärde om 16 h för
dagens ansökan och med
förslaget med en minskad
tidsåtgång på 2h (totalt 14h)
per försök.

146 företag med
239 tillstånd

Idag:
(450kr*16h*239)
Totalt idag :1720 800
(7200/försök)
Förslag:
(450 kr*14h* 239 )
Totalt i förslag:
1 505 700 (6 300kr/
försök)

5 kap. 2 §
Djurskyddsorgan.
Ändring av
djurförsökseti
skt beslut.

Den administrativa bördan är
en utökad befogenhet för
djurskyddsorganet.
Befogenheten leder till mer
interna kostnader genom att
djurskyddsorganet är en intern
arbetskostnad, men minskar
den externa
ansökningskostnaden. Den
intern kostnaden bedöms öka
med 1575 kr/ansökan och
beslut och minska den externa
kostnaden med 2400 kr.
Uppskattat antal för ändringar
är 150/år.

Direktiv 2010/63/EU, Art 26-27, 20 §
djurskyddslagen (1988:534), 50 a §
djurskyddsförordningen (1988:539).

Försöksdjursverksam 3 h (0,5h * 6 personer).
heter som innehar
tillstånd att föda upp
och använda
försöksdjur enligt 19
a § djurskyddslagen
(1988:534).

146 företag med
239 tillstånd

Idag:
(ansökningskostnad +
tidsåtgång 2 h för
extern ansökan)
1500+ (450*2)
Totalt idag
2400/ändring
Förslag:
(450 kr*3h )
Totalt förslag: 1350
Totalt i förslag:
(1350kr per försök*
150): 202 500 kr

5 kap. 7 §
Administrera
beslut vid
ändring av
det
djurförsökseti
ska beslutet.
14 kap. 1–3
§§
Ansökan om
undantag hos
den regionala
djurförsökseti
ska
nämnden.

Administration av beslut som
ändrar det djurförsöksetiska
godkännande.Sker vid varje
ändring av ett djurförsöksetiskt
beslut.

Direktiv 2010/63/EU, Art 36, 21 a §
djurskyddslagen (1988:534), 50 a §
djurskyddsförordningen (1988:539).

Försöksdjursverksam 0,5 h /ansökan
heter som innehar
tillstånd att föda upp
och använda
försöksdjur enligt 19
a § djurskyddslagen
(1988:534).

146 företag med
239 tillstånd

Enligt direktivet ska den
djurförsöksetiska bedömningen
vägas mellan behovet av
försöket mot djurets lidande.
Förslaget innebär att
ansökningar om undantag
stryks och hanteras inom den
djurförsöksetiska prövningen.
Ansökningar om undantag sker
idag samtidigt som den
djurförsöksetiska ansökan om
djurförsök.

Direktiv 2010/63/EU, Art 36, 21 a §
djurskyddslagen (1988:534), 41 b §
djurskyddsförordningen (1988:539).

Försöksdjursverksam
heter som innehar
tillstånd att föda upp
och använda
försöksdjur enligt 19
a § djurskyddslagen
(1988:534).

146 företag med
239 tillstånd

3 h / undantag. Vi har räknat
med ett medelvärde om 16 h
för dagens ansökan och med
förslaget med en minskad
tidsåtgång på 3h (totalt 13h)
per försök.

(450kr *0,5h * 150
ändringar)
33 750 kr
(225 kr/ändring)

Idag:
(450kr*16h*239)
Totalt idag :1720 800
(7200/försök)
Förslag:
(450 kr*13h* 239 )
Totalt i förslag:
1 389 150 (5850/
försök)

16 kap. 19 §
Formalisering
av berikningsplaner.

Direktivet anger att
berikningsplaner ska kunna ses
över och uppdateras. För att
kunna visa upp planer krävs att
planerna finns i något
uppvisningsbart format. Den
administrativa bördan innebär
att dagens planer måste
upprättas i ett uppvisningsbart
format.

Direktiv 2010/63/EU, Bilaga III A 3.3, 22
§ djurskyddslagen (1988:534), 40 a §
djurskyddsförordningen (1988:539).

Försöksdjursverksam 2 h
heter enligt 19 a §
djurskyddslagen
(1988:534).

206 företag

185 400
(450 kr * 2 h * 206)

7425 kr/företag*
Summan administrativ kostnad per år

(1 604 700kr
totalt alla
företag)

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor
Kronor

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av föreskriften
eller det allmänna rådet.

2 848 050**

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att:
X Minska med totalt 1 243 350 kronor kr per år (2 848 050 kr – 1 604 700 kr)
Vara oförändrad
Öka med X kronor per år
* Beräkningsgrunden är baserad på att en verksamhet under ett kalenderår ansöker om ett verksamhetstillstånd, genomför en djurförsöksetisk prövning som tidigare krävt även en ansökan om undantag och inkluderar en
ändring hos djurskyddsorganet. Beräkningsgrunden innerhåller också engångskostnaden för att formalisera verksamhetens berikningsplaner. Kostnaden för en ansökan om djurförsöksetisk prövning är beräknad med alla
förenklingar, dvs den totala tiden för en ansökan efter föreslagen ändring är 11h/försök.
Kostnaden har beräknats teoretiskt. Tidsåtgången per försök är högst varierande. Vi har beräknat ett medlvärde på 16 h/ansökan. Ökade eller minskade kostnader beror på ansökningstiden vid varje försök eller ändring av
djurförsöksetiskt godkännande.
Kostnader som upphävs är minskade kostnader vid ändring av verksamhetstillstånd, ansökan om dispenser och undantag och kompetenskrav på personal förändras.

