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Jordbruksverket
Enheten för veterinära frågor
551 82 Jönköping

Yttrande över förslag till ändring i Jordbruksverkets
föreskrifter (2009:84) om läkemedel och
läkemedelsanvändning
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Den föreslagna ändringen i föreskrifterna innebär att en veterinär till sin instruktion avseende
djurhållares villkorade läkemedelsanvändning ska bifoga en deklaration som bekräftar att den villkorade
användningen är lämplig från djurhälso- och djurskyddssynpunkt. Sådan deklaration ska också
upprättas vid kontrollbesök.
Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att de föreslagna ändringarna medför administrativa
och andra kostnader för berörda veterinärer och för djurhållare. De administrativa kostnaderna kan dock
ses som en direkt följd av det angivna syftet att utöka kontrollen av den villkorade
läkemedelsanvändningen och därmed säkerställa en god och säker vård. Mot denna bakgrund
tillstyrker Regelrådet förslaget.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och därför godtagbar.
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Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 24 februari 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Carl Gustav
Fernlund. Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Magnus Petersson.

Stig von Bahr
Ordförande

Magnus Petersson
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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