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Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till
föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande,
uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för
sällskap och hobby, SJVFS 2013: Saknr L80
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
En del av förslaget avser nya regler om hållande av burfåglar. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför
denna del av förslaget endast begränsade effekter för företag. Denna del av förslaget omfattas därför inte
av Regelrådets yttrande.
Regelrådet tillstyrker förslaget om nya regler för kaniner som hålls för sällskap och hobby.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Som en följd av de föreslagna nya reglerna för kaniner som hålls för produktion av kött, päls eller ull
samt avel (Jordbruksverkets diarienummer 31-5376/12) föreslås nya regler även för kaniner som hålls
för sällskap och hobby, bland annat vad gäller burarnas storlek och hur kaninerna ska skötas om.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan bedöma innehåller förslaget inga onödiga administrativa kostnader för berörda
företag, i förhållande till vad regelgivaren vill uppnå. Regelrådet tillstyrker förslaget.
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Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen innehåller såväl en god beskrivning av bakgrunden till och syftet med förslaget,
som uppgifter om vilka företag som kommer att beröras av förslaget.
Av konsekvensutredningen framgår att de företag som berörs av de föreslagna reglerna för kaniner
som hålls för sällskap och hobby, är uppfödare av dessa samt zoobutiker. Hur många dessa är till
antalet är okänt för förslagsställaren.
Av konsekvensutredningen framgår vidare att de berörda företagen kommer att få kostnader för
ombyggnation av kaninstall, inköp av inomhus- och utomhusburar samt byte av bolåda på grund av
ändrade minimimått för dessa. Vad gäller ombyggnation av kaninstall kommer kostnaderna att variera,
beroende på hur många kaniner en uppfödare har, men uppskattas till 1 850 kr. per burfack.
Byggnation av utomhusburar för stora kaniner uppskattas till 3 485 kr. per burfack. Inköp av ny
inomhusbur uppskattas till 1 100 – 1 800 kr. per bur, medan inköp av ny utomhusbur uppskattas till
1 100 – 3 500 kr. per bur. Kostnaden för eventuellt byte av bolåda uppskattas till 125 – 250 kr.
Regelrådet finner att Jordbruksverket, utifrån förutsättningarna i ärendet, har utfört en rimlig
uppskattning av kostnaderna för berörda företag. Konsekvensutredningen uppfyller de krav som
följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Konsekvensutredningen är därför godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 9 januari 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Katarina Garinder.

Karin Lindell
Ordförande

Katarina Garinder
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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