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Konsekvensutredning till ändringsförskrift av
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna
råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för
funktionstest av lantbrukssprutor
A Allmänt
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m för
funktionstest av lantbrukssprutor1 (nedan kallad statsbidragsföreskriften) finns regler om
statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbruks- och fläktsprutor. I dessa föreskrifter
finns regler om hur stort bidrag ett företag kan få för utrustning till funktionstest, hur ansökan
om statsbidrag ska göras, utbetalning av statsbidrag m.m.
Jordbruksverket kommer att införa nya regler om funktionstest i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2016:XX) om översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för
yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel (nedan kallad funktionstestföreskriften). Med
anledning av dessa föreskrifter behöver även statsbidragsföreskriften ändras. Samtidigt som
denna anpassning görs önskar Jordbruksverket göra vissa förtydliganden i
statsbidragsföreskriften.
Föreskriftsförslag med kommentarer
1 § Dessa föreskrifter avser statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
och fläktsprutor.
Grundläggande bestämmelser om bidraget finns i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till
företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor. (SJVFS 2016:X).
I denna paragraf läggs ett andra stycke till om var grundläggande bestämmelser finns om
statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor för att förtydliga för företagen
att det finns fler grundläggande regler om statsbidrag i förordningen (1987:1179) .
2 § Bidrag för köp av testutrustning lämnas med högst 165 000 kronor per utrustning.
Utrustningen får under två år från dagen för beslutet om bidrag inte överlåtas till ny ägare, om
detta medför att syftet med bidraget inte uppfylls eller att bidragsmottagaren eller annan part
får en otillbörlig förmån. (SJVFS 2006:65).
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Senast ändrad genom (SJVFS 2006:18).
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Andra stycket i 2 § ändras något, så att det blir tydligare att villkoret om vidareförsäljning inte
är det enda villkoret för stödet.
7 § Funktionstest, som utförs med utrustning som finansierats med statsbidraget, ska
genomföras i enlighet med bestämmelserna i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2016:X) om översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för spridning av
växtskyddsmedel. (SJVFS 2016:X)
Eftersom det införs regler om hur funktionstest ska utföras i funktionstestföreskriften, så bör
statsbidragsföreskriften inte ha andra krav på de funktionstest som utförs med testutrustning
som man fått bidrag för. Istället bör alltså statsbidragsföreskriften hänvisa till
funktionstestföreskriften.
8-9 §§ samt de allmänna råden till 9 § upphävsParagraferna och de allmänna råden upphävs till följd av att dessa krav och råd i stort sett helt
kommer att finnas i funktionstestföreskriften.
13 § Vid ansökan om stöd ska testutföraren ha genomgått antingen Jordbruksverkets utbildning
för funktionstestare, eller en likvärdig utbildning i annat EU- eller EES-land, med godkänt
resultat.
Testutförare som uppfyller kraven i första stycket kan ansöka om ett sådant godkännande av
Jordbruksverket som krävs enligt 3 § förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som
utför funktionstest av lantbrukssprutor. (SJVFS 2016:X)
Vi föreslår en uppdelning av paragrafen i två stycken, och ett förtydligande i det nya andra
stycket, om att man kan bli godkänd funktionstestare genom att ansöka om det hos
Jordbruksverket.

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna
blir om någon reglering inte kommer till stånd
Om vi väljer att inte göra dessa ändringar i föreskriften blir följden att vissa saker regleras i
både statsbidragsföreskriften och i funktionstestföreskriften. Dubbelreglering är inte önskvärt
och bör undvikas.
Om vi inte gör dessa ändringar blir också följden att funktionstesten enbart kan göras enligt de
metoder som stadgas i bilaga 1 till statsbidragsföreskriften, om den behålls. Det innebär att
möjligheten att göra det enligt andra metoder som tillåts i funktionstestföreskriften inte är
möjligt.
Om ingen ändring görs i 7 § angående metod för funktionstesten kan statsbidrag för utrustning
för funktionstest inte ges för andra spruttyper än bom- och fläktsprutor.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Antalet funktionstestföretag som testar aktivt är ca 40. Alla utom något enstaka är i EUsammanhang att betrakta som mikroföretag. De aktiva funktionstestarna tillhör i allmänhet
minst en av två kategorier. Antingen är de tekniskt kunniga och intresserade
odlare/egenföretagare eller så är de mekaniker på verkstäder med sprutinnehavare som kunder.
De ser sig själva som rådgivare och/eller mekaniker.
Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
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sig på

Jordbruksverket har bemyndigande enligt 1 och 7 §§ förordningen (1987:1179) om statsbidrag
för funktionstest av lantbrukssprutor.
I 1 § anges att statsbidrag för köp av testutrustning får i mån av tillgång på medel lämnas till
företag som åtar sig att utföra funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka krav som ska ställas på dessa funktionstest.
I 7 § anges att Jordbruksverket får meddela föreskrifter om stödbelopp, villkor för stöd, villkor
för godkännande enligt förordningens 3 § och om verkställighet av förordningen.

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
Inga större kostnadsmässiga konsekvenser anses föreligga med varken de nu föreslagna
ändringarna eller med alternativet att inte göra några ändringar i statsbidragsföreskriften.

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Förslaget går inte utöver EU-rätten.

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Ikraftträdande av föreskriften bör ske samtidigt som funktionstestföreskriften träder i kraft.
Sedvanliga informationsinsatser, så som information på internet till sprutinnehavare och
direktinformation på kurser till länsstyrelsernas behörighetsutbildare och funktionstestare
kommer att behövas.

B Kommuner och landsting
Markera med x
(x)
Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i
avsnitt B.
( ) Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller landsting.
Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B.
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Beskrivning av effekter för kommuner eller landsting

C Företag
Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver
näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och
självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.
Markera med x
( x)
Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i
avsnitt C.
( ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför
en beskrivning av punkterna i avsnitt C.
Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
Antalet funktionstestföretag som testar aktivt är ca 40. Alla utom något enstaka är i EUsammanhang att betrakta som mikroföretag. De aktiva funktionstestarna tillhör i allmänhet
minst en av två kategorier. Antingen är de tekniskt kunniga och intresserade
odlare/egenföretagare eller så är de mekaniker på verkstäder med sprutinnehavare som kunder.
De ser sig själva som rådgivare och/eller mekaniker.

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.
Jordbruksverket bedömer att ändringen av statsbidragsföreskriften inte innebär någon ändring
av tidsåtgången och inte heller i de administrativa bördorna.

Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta
till följd av den föreslagna regleringen
Inga, eftersom förslaget i stora drag innebär att reglerna för hur testutrustningen ska användas
flyttas från statsbidragsföreskriften till funktionstestföreskriften.

Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
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Inga.

Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
Inga.

Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning
Inga särskilda hänsyn behövs.

D Samråd
Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
Resultatet av det tidiga samrådet finns beskrivet i ett eget dokument ”160420 Sammanställning
av synpunkter i samråd”

E Kontaktperson
Johan Wahlander, tel 036-155089; e-post johan.wahlander(a)Jordbruksverket.se
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