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 om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand. Dnr 6.3.16-16024/17.

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.
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

2§

Att i enskilt ärende
ansöka om
undantag från
vaccination.

SJVFS 2016:22, 10 §.

(De föreslagna
ändringarna
innebär en lättnad.)

2 § jämfört med 7 § innebär att
djurhållaren ska
7§
journalföra
vaccination mot
mjältbrand på
individnivå (samma
krav som i de nu
gällande
föreskrifterna).
De föreslagna
ändringarna av 2 §
innebär att färre
djur omfattas av
krav på vaccination
och därtill kopplad
dokumentation.

10 § SJVFS 2016:22 innebär Djurhållare vars
2 timmar
att djurhållaren i det enskilda djur
fallet kan ansöka om
enbart har
undantag från vaccination
tillgång till
genom att hänvisa till
begränsad
särskilda skäl.
utevistelse
Vad som betraktas som
(typ hydda,
särskilda skäl är en
rastgård), eller
tolkningsfråga. Förra
är för unga för
säsongen medgav vi
att kunna
undantag för några enstaka
vaccineras
besättningar med anledning
före
av att risken för smitta i
betessläpp,
dessa fall bedömdes som
eller
mycket liten och att det
flyttas bort
skulle äventyra djurens
från
värde som slaktdjur om man
vaccinationstvingades att vaccinera dem.
området innan
de uppnått 6
månaders
ålder.

Epizootiförordningen (1999:659), 4 §.

Djurhållaren kan journalföra
vaccinationerna genom att
sparar en kopia av
SJVFS 2016:22, 6 §.
veterinärens
behandlingsbevis, där
Lagen (2006:806) om provtagning på
identiteten på de behandlade
djur, m.m, 8 – 9 §§.
djuren ska framgå.
Tidsåtgången för
Förordningen (2006:815) om provtagning journalföringen är då
på djur, m.m, 5 – 9 §§.
oberoende av antalet
vaccinerade djur per
vaccinationstillfälle.
För att uppfylla kraven i de
nu gällande föreskrifterna
krävs dock löpande
tilläggsvaccination av
kalvar/lamm under
betesperioden, vilket innebär
fler vaccinationstillfäller (1 –
2 omgångar
tilläggsvaccination i de 50
besättningar som förväntas
hålla betande kalvar/lamm i
området)

Djurhållare som
håller får eller
nötkreatur inom
vaccinationsområdet.
De föreslagna
ändringarna av 2 §
innebär att färre
djur omfattas av
krav på vaccination
och därtill kopplad
dokumentation.

Ca 10 stycken

7,5 minuter (0,125 timma) Ca 50 st
(antalet
(5 minuter per tillfälle 1 – 2 djurhållare
tillfällen per besättning)
med kalvar
eller lamm
med
utevistelse
inom
vaccinationsområdet)

-5000 kr

-1563 kr

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.

-6563 kr

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att:
Minska med kronor 6563 kr per år eller
Vara oförändrad
Öka med x kronor per år

Du kan läsa mer om administrativa bördor i Hjälpreda – Administrativa bördan för företagen. Du hittar den på Magasinet/Regler & Vägledning/Vägledning i juridiska frågor.

-6563kr

