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: Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:XX) om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Ange paragraf
med ny eller
ändrad
administrativ
börda

2 kap. 3 och 4
§§, bilaga 1

1

Ange typ av
administrativ börda

Ansöka om erkännande
av producentorganisation
(PO) eller
sammanslutning av PO

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

Art. 154 och 156 i rådets
förordning nr 1308/20131
samt art. 3 och 19 i
delegerad förordning nr
XXX/20172

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 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

Blivande PO

3h

1 st

1 st x 3 h x 270 kr =
810 kr

2)

Ange också om den
administrativa bördan går utöver
vad den legala grunden kräver.

1) Nej
2) Nej

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets
förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007.
2 Delegerad förordning nr XXX/2017.

2 kap. 5 §

Säga upp erkännande *

Indirekt art. 3 i delegerad
förordning nr XXX/20173

1) Ja, PO:s meddelande om
PO som säger upp
uppsägning av erkännande
sitt erkännande
behöver inte vara skriftligt eller
undertecknat av behörig
firmatecknare. Beslutet behöver
inte fattas på stämman. Vi vill
dock att PO:s beslut om att
ansöka om erkännande och
säga upp erkännande ska fattas
på samma sätt. Eftersom
ansökan om erkännande ska
ske på medlemmarnas initiativ,
bör även beslut om uppsägning
av erkännande fattas av
medlemmarna. Annars skulle
en person kunna säga upp
erkännandet, trots att stämman
bestämt att man vill vara en
erkänd PO.
2) Nej

3h

1 st

1 st x 3 h x 270 kr =
810 kr

2 kap. 6 §

Ange i stadgarna om
medlemmarna får sälja en
del av sin produktion
utanför organisationen *

Art. 12.1 i delegerad
förordning nr XXX/2017

1) Ja, PO behöver inte ange detta Samtliga PO
i stadgarna. Förordningen anger
endast att PO ska ge sitt
tillstånd till att medlemmarna får
sälja en del av sin produktion
utanför organisationen. Vi anser
att PO:s ställningstagande blir
tydligt om det anges i
stadgarna.
2) Nej

1h

5 st

5 st x 1 h x 270 kr =
1350 kr

2 kap. 7 §

Förvissa sig om att de
Art 12.1 b i delegerad
volymer medlemmen
förordning nr XXX/2017
säljer inte överstiger 4 %
av PO:s avsättningsbara
produktion av den aktuella
produkten *

1) Ja, förordningen anger endast
att medlemmarna får sälja en
marginell kvantitet utanför
organisationen om PO ger sitt
tillstånd. Vi anser att PO ska få
avgöra hur de ska säkerställa
detta.
2) Nej

1 h4

5 st

5 st x 1 h x 270 kr =
1350 kr

3
4

Delegerad förordning nr XXX/2017.
Detta gäller om PO informerar sina medlemmar om bestämmelsen på stämman.

PO som tillåter att
medlemmarna säljer
produkter utanför
organisationen

2 kap. 8 §

Se till att medlemmarna
bokför försäljning utanför
organisationen på unika
konton *

Art. 12.1 i delegerad
förordning nr XXX/2017

1) Ja, medlemmarna behöver inte
bokföra sin försäljning utanför
organisationen på unika konton.
Samtidigt får inte
medlemmarnas försäljning
överstiga 25 % av deras
produktion (räknat på värdet). Vi
försöker låta bli att föreskriva
direkt till medlemmarna och
anser att PO ska se till att
medlemmarna bokför
försäljningen på ett unikt konto.
2) Nej
3)

PO som tillåter att
medlemmarna säljer
produkter utanför
organisationen

1 h5

5 st

5 st x 1 h x 270 kr =
1350 kr

2 kap. 12 §

Skicka uppgifter om det
föregående årets
verksamhet till
Jordbruksverket

Art. 21.1 i
genomförandeförordning
nr YYY/20176

1) Nej
2) Nej

Samtliga PO

8h

5 st

5 st x 8 h x 270 kr =
10 800 kr

2 kap. 14 §

På stämman besluta om:

Art. 4 i
genomförandeförordning
1) antingen nytt
nr YYY/2017 samt art. 34
verksamhetsprogram (VP) och 25 i delegerad
eller uppdatering av VP
förordning nr XXX/2017
för nästa verksamhetsår

1) Nej
2) Nej

Samtliga PO

8h

5 st

5 st x 8 h x 270 kr =
10 800 kr

2) ev. ändringar av VP för
innevarande år
3) finansiering av
driftsfonden, inkl.
differentierade bidrag
3 kap. 4 §,
bilaga 2 och 3

Ansöka om godkännande
av nytt VP eller
uppdatering av befintligt
VP för nästa
verksamhetsår *

Art. 4 och 6 i
genomförandeförordning
nr YYY/2017 och art. 34 i
delegerad förordning nr
XXX/2017

1) Nej
2) Nej

Samtliga PO

8h

5 st

5 st x 8 h x 270 kr =
10 800 kr

3 kap. 5 §,
bilaga 4

Ansöka om ändring av VP
för innevarande år

Art. 34 i delegerad
förordning nr XXX/2017

1) Nej
2) Nej

PO som vill ändra
VP för innevarande
år

8h

5 st

5 st x 8 h x 270 kr =
10 800 kr

3 kap. 8 §

Redovisa alla aktiviteter
som avser driftsfonden
eller stödberättigande
verksamhet med separat
bokföring

Art. 24 i delegerad
förordning nr XXX/2017

1) Nej
2) Nej

Samtliga PO

1040 timmar7

5 st

5 st x 1040 h x 270 kr
= 1 404 000 kr

5

Detta gäller om PO informerar sina medlemmar om bestämmelsen på stämman.
Genomförandeförordning nr YYY/2017.
7
Vi uppskattar att den löpande redovisningen tar i genomsnitt 20 timmar per vecka för varje PO.
6

3 kap. 9 §,
bilaga 5

Skicka underlag för
beräkning av driftsfonden
för det kommande året till
Jordbruksverket

Art. 26 i delegerad
förordning nr XXX/2017

1) Nej
2) Nej

Samtliga PO

3 kap. 13 §

Skicka underlag eller
offerter som visar att
priset för investeringar
och andra insatser är
rimligt till Jordbruksverket
(22 000 kr – 250 000 kr =
underlag, 250 000 kr eller
mer = offerter) *

Art. 23 i
genomförandeförordning
nr YYY/2017

1) Ja, förordningen anger ingen
gräns för när Jordbruksverket
ska begära underlag eller
offerter. Vi anser att PO måste
lämna in underlag som visar att
priset är rimligt. Gränsen vid
22 000 kronor för mindre
investeringar/insatser är
densamma som i
landsbygdsprogrammet.
Gränsen vid 250 000 kronor för
större investeringar/insatser har
vi valt för att för att hitta en
balans mellan vad revisorerna
kräver och vad som är en rimlig
administrativ börda.
2) Nej

3 kap. 14 §

Ange i stadgarna att ev.
restvärden vid
investeringar eller andra
insatser hos enskilda
medlemmar ska återgå till
PO om medlemmen
lämnar organisationen
samt att intäkter ska
återgå till PO om en
medlem säljer en
investering som den fått
stöd för *

Art. 31.7 i delegerad
förordning nr XXX/2017

3 kap. 15 §,
bilaga 6

Ansöka om
förskottsbetalning

3 kap. 16 §,
bilaga 7

Ansöka om utbetalning av
stöd

8
9

5 st

5 st x 16 h x 270 kr =
21 600 kr

PO som vill göra
208 h8
investeringar eller
andra insatser som
kostar 22 000 kr eller
mer

5 st

5 st x 208 h x 270 kr
= 280 800 kr

1) Ja, förordningen anger endast
att medlemsstaterna ska se till
att investeringen eller dess
återstående värde ska
återkrävas av PO och läggas till
driftsfonden om en medlem
lämnar PO. Ett alternativ, som vi
tidigare tillämpat, är att kräva att
PO upprättar ett skriftligt
kontrakt med medlemmen. Vi
anser dock att det räcker med
att PO anger detta i sina
stadgar.
2) Nej

PO som vill göra
investeringar eller
andra insatser hos
enskilda medlemmar

1h

5 st

5 st x 1 h x 270 kr =
1350 kr

Art. 11 i
genomförandeförordning
nr YYY/2017

1) Nej
2) Nej

PO som vill ha
förskottsbetalning

16 h9

1 st

1 st x 16 h x 270 kr =
4320 kr

Art. 34 i rådets förordning
nr 1308/2013 och art. 9 i
genomförandeförordning
nr YYY/2017

1) Nej
2) Nej

PO som ansöker om
utbetalning av stöd

20 h

5 st

5 st x 20 h x 270 kr =
27 000 kr

Vi uppskattar att det tar i genomsnitt fyra timmar per vecka för varje PO att begära in underlag eller offerter.
Vi uppskattar att det tar i genomsnitt fyra timmar per tillfälle att ansöka om förskottsutbetalning och att PO:n gör det fyra gånger per år.

16 h

3 kap. 17 §

Upprätta
medlemsförteckning

Art. 6 och 7 i delegerad
förordning nr XXX/2017

1) Nej
2) Nej

PO som ansöker om
erkännande eller
utbetalning av stöd

2h

5 st

5 st x 2 h x 270 kr =
2700 kr

3 kap. 18 §,
bilaga 8

Skriva och skicka rapport
om hur PO genomfört VP
för det föregående året till
Jordbruksverket *

Art. 21 i
genomförandeförordning
nr YYY/2017

1) Nej
2) Nej

Samtliga PO

2h

5 st

5 st x 2 h x 270 kr =
2700 kr

Summa administrativ kostnad per år

1 793 340 kr10

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

Kronor

15 120 kr11

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att:
Minska med x kronor per år
Vara oförändrad
Öka med 285 390 kronor12 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.

10

I summan 1 793 340 kronor ingår samtliga administrativa bördor i föreskriften, det vill säga inte bara paragrafer med ny eller ändrad administrativ börda. Anledningen är att föreskriften är ny.
I föreskriften har vi tagit bort möjligheten att lägga ut insamling, lagring, förpackning och saluföring på entreprenad. Vi bedömer att det tagit åtta timmar att ansöka om att lägga ut verksamhet på
entreprenad och att en PO berörs av regleringen. Den samlade kostnaden för denna administrativa börda beräknas till 2160 kronor (1 st x 8 h x 270 kr). I föreskriften har vi även tagit bort kravet på att
PO ska upprätta ett skriftligt kontrakt om eventuella restvärden vid investeringar och andra insatser hos enskilda medlemmar. Vi bedömer att det tagit två timmar att upprätta ett kontrakt och att PO gjort
detta vid cirka 24 tillfällen per år sammanlagt. Vi bedömer den totala tidsåtgången till 48 timmar. Den samlade kostnaden för denna administrativa börda beräknas till 12 960 kronor (48 h x 270 kr). Vi
beräknar den samlade kostnaden för administrativa bördor som upphävs på grund av föreskriften till 15 120 kronor per år.
12
För att kunna avgöra hur den samlade administrativa kostnaden har förändrats jämfört med tidigare har vi även beräknat den samlade administrativa kostnaden enbart för de administrativa bördor
som är nya eller som har ändrats i föreskriften. De paragrafer som innebär en ny eller ändrad administrativ börda jämfört med den tidigare föreskriften har markerats med en stjärna (*). Övriga
bestämmelser har funnits sedan tidigare. Den samlade administrativa kostnaden för de administrativa bördor som är nya eller har ändrats är 300 510 kronor per år. Ökningen av den administrativa
bördan är därmed 285 390 kronor per år (300 510 kr – 15 120 kr).
11

