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: Föreskrifter (SJVFS 2017:xx) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter, dnr 3.6.17-2840/17
Ange paragraf
med ny eller
ändrad
administrativ
börda

Ange typ av administrativ
börda

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

1)

Ange om den legala
grunden för den
administrativa bördan
innehåller ett
tolkningsutrymme som
medger alternativa lösningar
och om så är fallet på vilket
sätt.

Ange typ av
Ange bedömd tidsåtgång
företag som berörs för den administrativa
av den
bördan per företag och år
administrativa
bördan

Ange hur
många företag
som berörs av
den
administrativa
bördan 1)

Ange den samlade
kostnaden för den
administrativa
bördan för
företagen per år 2)

Utsädesföretag som
måste justera texten
på sina etiketter för
produkter där arten
hybridrajgräs ingår,
eller någon av de
arter med ändrade
namn.

Ca 10
utsädesföretag
berörs

160 kr

2)

Ange också om den
administrativa bördan går
utöver vad den legala
grunden kräver.
2, 13 och 20 §§
samt bilaga 1

I 2 § och bilaga 1 anges de
arter som föreskrifterna
omfattar och vilka
utsädesklasser som utsäde av
dem får säljas i.
I 13 § anges kraven för
märkning av förpackningar av
de reglerade arterna.
I 20 § anges undantag från
märkningskrav för saluföring av
utsäde i småförpackningar.

I artikel 1.1a, 1.1b, 1.1c och 2 i
kommissionens
genomförandedirektiv (EU)
2016/2109 av den 1 december
2016 om ändring av rådets
direktiv 66/401/EEG vad gäller
upptagande av nya arter och det
botaniska namnet på arten
Lolium x boucheanum Kunth,
anges att Lolium x boucheanum
Kunth ska ersättas med Lolium x
hybridum Hausskn. i den
uppräkning av arter som
omfattas av direktiv 66/401/EEG.
Hybridrajgräs och motsvarande
uppräkning av foderväxtarter
finns i bilaga 1.1 och 1.2 i
föreskriften.

1. Något tolkningsutrymme har
vi inte identifierat.
2. Den administrativa bördan
går inte utöver vad den legala
grunden kräver.

Beställning av en etikett från
Jordbruksverket tar 5
minuter per art. Justering av
en datafil som styr
företagets egen skrivare
beräknas ta ungefär lika
lång tid.
Timlön beräknas med 195
kr/timme. 16 kr per företag.
Behöver bara göras en
gång. Kostnaden för
tryckning av etiketten är
oförändrad och påverkas
inte av namnändringen.

2, 13 och 20 §§
samt bilaga 1

I 2 § och bilaga 1 anges de
arter som föreskrifterna
omfattar och vilka
utsädesklasser som utsäde av
dem får säljas i.
I 13 § anges kraven för
märkning av förpackningar av
de reglerade arterna.
I 20 § anges undantag från
märkningskrav för saluföring av
utsäde i småförpackningar.

I artikel 1.1a, 1.1b, 1.1c och 2 i
kommissionens
genomförandedirektiv (EU)
2016/2109 av den 1 december
2016 om ändring av rådets
direktiv 66/401/EEG vad gäller
upptagande av nya arter och det
botaniska namnet på arten
Lolium x boucheanum Kunth,
anges att Lolium x boucheanum
Kunth ska ersättas med Lolium x
hybridum Hausskn. i den
uppräkning av arter som
omfattas av direktiv 66/401/EEG.
Här tillkommer 22 foderväxtarter
som ska läggas till i direktiv
66/401/EU.
Motsvarande uppräkning av
foderväxtarter finns i bilaga 1.1
och 1.2 i föreskriften.

1. Något tolkningsutrymme har
vi inte identifierat.
2. Den administrativa bördan
går inte utöver vad den legala
grunden kräver.

Utsädesföretag som
måste justera texten
på sina etiketter för
produkter där 3 av
de 22 nya arterna
ingår.

Beställning av en etikett från
Jordbruksverket tar 5
minuter per art, 15 min.
Justering av en datafil som
styr företagets egen skrivare
beräknas ta ungefär lika
lång tid.
Timlön beräknas med 195
kr/timme. Ändring för tre
arter ger ca 49 kr per
företag. Behöver bara göras
en gång. Kostnaden för
tryckning av etiketten är
oförändrad och påverkas
inte.

Ca 3
utsädesföretag
berörs.

147 kr

2 och 28 §§
samt bilaga 1

I 2 § och bilaga 1 anges de
arter som föreskrifterna
omfattar och vilka
utsädesklasser som utsäde av
dem får säljas i.
I 28 § anges att införsel av
utsädespartier som ska
användas för uppförökning eller
saluföring ska anmälas till
Jordbruksverket.

I artikel 1.1a, 1.1b och 1.1c i
kommissionens
genomförandedirektiv (EU)
2016/2109 av den 1 december
2016 om ändring av rådets
direktiv 66/401/EEG vad gäller
upptagande av nya arter och det
botaniska namnet på arten
Lolium x boucheanum Kunth,
anges de arter som omfattas av
direktiv 66/401/EEG. Här
tillkommer nu 22 foderväxtarter
som ska omfattas av direktiv
66/401/EU.
Hybridrajgräs och motsvarande
uppräkning av foderväxtarter
finns i bilaga 1.1 och 1.2 i
föreskriften.

1. Något tolkningsutrymme har
vi inte identifierat.
2. Den administrativa bördan
går inte utöver vad den legala
grunden kräver.

Utsädesföretag som
för in utsädespartier
av de nya
foderväxtarterna till
Sverige.

Införselanmälan tar ca 5
minuter per parti. Fler arter,
dvs fler partier ska anmälas.
Beräknat på två partier per
företag och år.
Timlön beräknas med 195
kr/timme.

Ca 3
utsädesföretag
berörs.

97,5 kr

2 och 26a §§
samt bilaga 1

I 2 § och bilaga 1 anges de
arter som föreskrifterna
omfattar och vilka
utsädesklasser som utsäde av
dem får säljas i.
I 26a § anges att företag som
yrkesmässigt förpackar eller
leverantörsmärker utsäde i
småförpackningar för vidare
försäljning ska kontinuerligt föra
journal om lager och
förpackning av partier och
blandningar. Journalen ska
finnas tillgänglig för kontroll
under minst tre år.

I artikel 1.1a, 1.1b och 1.1c i
kommissionens
genomförandedirektiv (EU)
2016/2109 av den 1 december
2016 om ändring av rådets
direktiv 66/401/EEG vad gäller
upptagande av nya arter och det
botaniska namnet på arten
Lolium x boucheanum Kunth,
anges de arter som omfattas av
direktiv 66/401/EEG. Här
tillkommer nu 22 foderväxtarter
som ska omfattas av direktiv
66/401/EU.
Hybridrajgräs och motsvarande
uppräkning av foderväxtarter
finns i bilaga 1.1 och 1.2 i
föreskriften.

1. Något tolkningsutrymme har
vi inte identifierat.
2. Den administrativa bördan
går inte utöver vad den legala
grunden kräver.

Utsädesföretag som
yrkesmässigt
förpackar eller
leverantörsmärker
utsäde i
småförpackningar
för vidare
försäljning.

Journalföring beräknas ta ca Ca 3
5 minuter per parti.
utsädesföretag
Beräknat på två partier per
berörs.
företag och år.
Timlön beräknas med 195
kr/timme.

Summan administrativ kostnad per år

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att:
Minska med kronor x kr per år
Vara oförändrad
Öka med 502 kronor per år

97,5 kr

502 kr

