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Stödregelenheten

Konsekvensutredning – Förslag till Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2016:26) om stöd för att minska
mjölkproduktionen

A Allmänt
1. BESKRIVNING AV PROBLEMET OCH VAD MAN VILL UPPNÅ
EU-kommissionen beslutade tidigare i år om extra stödåtgärder för att bromsa en
fortsatt produktionsökning på mjölkmarknaden. Reduceringsstödet för mjölkproduktion
innebär att mjölkproducenterna kan få stöd för att minska sin totala produktion under en
eller flera tremånadersperioder. Anmälan om reducering har gjorts vid två tillfällen och
nu följer ansökan om utbetalning för den minskade produktionen.
Jordbruksverkets föreskrifter för stödet reglerar formalia och praktiska detaljer kring
anmälan och ansökan om utbetalning. När föreskriften beslutades hösten 2016 fanns det
endast blanketter i pappersform. Nu har Jordbruksverket tagit fram en e-blankett som
kan användas vid ansökan om utbetalning. E-blanketten signeras med e-legitimation och
finns tillgänglig på Jordbruksverkets webbsida.
Föreskriften behöver nu uppdateras med följande information:
- Ansökningsblanketten finns även som e-blankett.
- Underskrift kan även ske med e-legitimation.
- Ansökan kan även sändas in via Jordbruksverkets e-tjänster.
2. BESKRIVNING AV ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR DET MAN VILL
UPPNÅ OCH VILKA EFFEKTERNA BLIR OM NÅGON REGLERING INTE
KOMMER TILL STÅND
En alternativ lösning är att inte erbjuda e-blankett till de som ansöker om utbetalning.
Möjligheten att använda e-blankett bör vara en fördel för de som söker men även för
handläggarna på Jordbruksverket. En snabbare hantering av ansökningarna bör leda till
bättre möjligheter att betala ut stödet tidigare än om alla ansökningar skickas in i
pappersformat. Det innebär även en större säkerhet i ansökningsförfarandet när den som
söker själv fyller i ansökan istället för att en ansökan ska registreras av en handläggare.
3. UPPGIFTER OM VILKA SOM BERÖRS AV REGLERINGEN
Regleringen berör de svenska komjölksproducerande jordbrukare som har anmält att de
har för avsikt att minska mjölkproduktionen. För båda anmälningsomgångarna är det
sammanlagt 589 mjölkproducenter som gjort en anmälan. Regleringen berör även
handläggare på Jordbruksverket som administrerar och betalar ut stödet. Eventuella
konsulter som anlitas av jordbrukarna kan också komma att beröras av regleringen.
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4. BEMYNDIGANDEN SOM MYNDIGHETENS BESLUTANDERÄTT
GRUNDAR SIG PÅ
Bemyndigandet grundar sig på 20 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om
pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.
5. UPPGIFTER OM VILKA KOSTNADSMÄSSIGA OCH ANDRA
KONSEKVENSER REGLERINGEN MEDFÖR OCH EN JÄMFÖRELSE AV
KONSEKVENSERNA FÖR DE ÖVERVÄGDA REGLERINGSALTERNATIVEN
Regleringen medför inte någon ökad eller minskad administrativ börda för den enskilde
mjölkproducenten. Tidsåtgången för att söka via e-blanketten jämfört med
pappersblankett bedöms i detta fall vara ungefär lika stor.
Den särskilda konsekvensanalysen har uppdaterats med uppgifter om det antal
mjölkproducenter som troligtvis kommer att söka stödet. Den minskade administrativa bördan
beror på att antalet är betydligt färre än vid den första beräkningen. Tidsåtgången bedöms till

cirka 15 minuter. Vedertagen genomsnittlig timkostnad i dessa sammanhang är 220
kronor, en uppgift som avser jordbrukare och som kommer från Agriwise. Detta ger en
total administrativ kostnad på cirka 32 395 kronor.
Själva inlämnandet av anmälan och ansökan, de flesta kraven på vad som ska anges och
de tidsfrister som sökanden måste ta hänsyn till samt stödprocessen i övrigt regleras
kommissionsförordningen.
6. BEDÖMNING AV OM REGLERINGEN ÖVERENSSTÄMMER MED ELLER
UTGÅR UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM FÖLJER AV SVERIGES
ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN
Jordbruksverkets bedömning är att förslaget är förenligt med EU-rätten.
7. BEDÖMNING AV OM SÄRSKILDA HÄNSYN BEHÖVER TAS NÄR DET
GÄLLER TIDPUNKTEN FÖR IKRAFTTRÄDANDE OCH OM DET FINNS
BEHOV AV SPECIELLA INFORMATIONSINSATSER
Föreskrifterna bör träda ikraft senast 1 januari 2017 eftersom det då är möjligt enligt
förordningen att söka om utbetalning. Jordbruksverket informerar målgruppen i förväg
via väl etablerade kanaler. En förutsättning för ikraftträdandet är att e-blanketten finns
tillgänglig den 1 januari.
8. KONSEKVENSER FÖR LANDSBYGDEN
De föreskrifter som föreslås är del av stödet som har betydelse för mjölkproducerande
jordbrukare. Den tidsplan som regleras i kommissionsförordningen ställer höga krav på
Jordbruksverket och föreskrifterna ökar möjligheterna för Jordbruksverket att kunna
genomföra utbetalningen av reduceringsstöd både enligt tidsplanen samt till så många
som möjligt och därigenom medför föreskrifterna positiva konsekvenser för
landsbygden.

B Företag
Regleringen för ovanstående bestämmelser bedöms inte få effekter av betydelse
för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i
avsnitt B.
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C Kommuner och landsting
Regleringen bedöms inte innebära förändringar av kommunala befogenheter
eller skyldigheter respektive förändringar av grunderna för kommunerna eller
landstingens organisationer eller verksamhetsformer. Konsekvensutredningen
innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt C.

D Samråd
Föreskrifterna har inte varit på samråd.

E Övrigt
Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall för konsekvensutredning med
viss utökning av frågorna.

F Kontaktperson
Maria Sköld
Telefon: 036-15 58 58
E-post: maria.skold@jordbruksverket.se
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