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.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:xx) och allmänna råd om översyn, funktionstest och
godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel
Föreskriftens namn:

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)

11 §

Funktionstestaren
ska föra protokoll
över testet, med
vissa uppgifter.
Antingen i
elektronisk form
eller pappersform.

SFS 2014:425 2 kap. 55 § första stycket 1

1 Nej, funktionstestet måste Företag med
dokumenteras eftersom det
funktionstestprotokollet ska ligga till grund verksamhet
för godkännandet enligt
förordningen

Beställa dekal från
Jordbruksverket
och fästa den på
utrustningen som
har klarat
funktionstestet

SFS 2014:425 2 kap. 53 § första stycket 3

12 §

Ange om den legala
grunden för den
administrativa bördan
innehåller ett
tolkningsutrymme 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

2 Nej

1 Nej
2 Nej, sprutan måste kunna
bindas till protokollet och
godkännandet

Ange bedömd tidsåtgång
för den administrativa
bördan per företag och år

Ca 1/3- till ½ av testtiden
går åt till att fylla i
protokoll dvs högst 1,5
h/test

Ange hur
många företag
som berörs av
den
administrativa
bördan

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

40 testföretag

Ca 3 375 tkr/år

5 000
sprutor/år

Timkostnad 450 kr/h
Totalt 7 500 h /år för alla
test
Företag med
funktionstestverksamhet

40 testföretag
Ca 10 sek /test
Timkostnad 450 kr/h
Totalt ca 14h /år för alla
test

5 000
sprutor/år

Ca 6 tkr

13 §

Skyldighet att
anteckna om
någonting i
spridningsutrustnin
gens konstruktion
hindrar att
funktionstestet
godkänns

15-17 §§

Ansöka om
Jordbruksverkets
godkännande av
spridningsutrustnin
g

SFS 2014:425 2 kap. 55 § första stycket 1

1 Oklart än så länge.
Samrådet med
Arbetsmiljöverket syftar till
att få klarhet.

Kan vara nödvändig för att samtidigt
kunna genomföra hållbarhetsdirektivets
krav på godkännande och utan att komma
i konflikt med maskindirektivets krav på
2 Nej Som ovan
att godta firmornas egen bedömning av
konstruktionens överenstämmelse med
regelverket
Vi avser att be om bemyndigande för
1 Om vi får bemyndigande att
detta
föreskriva om ansökan, så
finns tolkningsutrymme som
ger möjlighet att exempelvis
kräva in ansökan som
pappersblankett.

Betala
ansökningsavgift i
samband med
ansökan

Företag med
funktionstestverksamhet

2 min//test
5000 test per år

högst 50-60
testare
Timkostnad
450kr /h

Ca 75 tkr

Innehavare av
spridningsutrustnin
g som ska användas
i Sverige och är
funktionstestad i
Sverige eller annat
EU- eller EES-land.

30 min /år och testad
spruta

5 000
sprutor/år

500tkr

2 500 h/år
200kr/h

2 Vi bedömer att det är
lämpligt att föreskriva att
man ska ansöka och betala
via en e-tjänst, så att
handläggningen blir snabbare
och billigare.

Summan administrativ kostnad per år
Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor
Kronor

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

0

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att:
Minska med kronor x kr per år
Vara oförändrad
Öka med 3 956 000 kronor per år
Kommentar angående kostnaderna. Funktionstest kan också generera besparingar i form av att en bättre
fungerande spruta kan leda till bättre resultat i bekämpningarna och ev mindre bekämpningsmedels åtgång.

3 956 tkr

