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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.

Vårt Dnr
Ert Dnr
N 2008:05/2013/310 3.4.16-5761/13

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter
(SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd
och landsbygdsstöd
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att de administrativa kostnaderna bedöms
nödvändiga för att uppnå regelgivarens syfte med förslaget.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om
ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. Ändringen avser förlängning av åtagande för
vissa miljöersättningar och förlängning av åtagande för hotade husdjursraser till och med 2014. De
föreslagna reglerna anger när ansökan senast ska lämnas in, vad ansökan ska omfatta, ansökans
innehåll och när kompletteringar senast ska ske.
Förslaget är föranlett av att införandet av nya miljöersättningar skjuts till 2015 vilket innebär att
lantbrukare som har ett åtagande för miljöersättningar med slutår 2013 inte har något åtagande för
2014. För att lantbrukarna ska kunna få ersättning även för 2014 och att marken sköts enligt villkoren
för miljöersättningar måste deras nuvarande åtagande förlängas med ett extra år innan de kan gå in i
ett nytt åtagande från och med 2015. För att kunna få förlängning för år 2014 behöver en ansökan
göras.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Enligt remissen berörs cirka 40 000 lantbruksföretag med sammanlagt drygt 70 000 åtaganden med
slutår 2013. Av remissen framgår vidare att enligt databasen MALIN är tidsåtgången för att ändra eller
utöka ett befintligt åtagande för bevarande av betesmarker och slåtterängar 0,5 minuter.
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Förslagsställaren anser dock inte den tiden vara direkt applicerbar på dessa förlängningar eftersom
ytterligare tid kan behövas för att läsa information och ta reda på vilka åtaganden man vill förlänga.
Förslagsställaren uppskattar tiden per åtagande till fem minuter, vilket innebär att de administrativa
kostnaderna ökar för samtliga åtaganden med 845 833 kr.
Enligt Regelrådets mening synes även de uppskattade fem minuterna vara en relativt låg tidsåtgång för
det fall att lantbrukaren behöver vidta ytterligare åtgärder i samband med ansökan om förlängning
såsom de ovannämnda – inläsning av information och att ta reda på vilka åtaganden lantbrukaren vill
förlänga. Såvitt Regelrådet kan bedöma är dock de tillkommande administrativa kostnaderna
nödvändiga för att uppnå regelgivarens syfte med förslaget. Regelrådet tillstyrker därför förslaget.

Konsekvensutredningen
Av konsekvensutredningen framgår bakgrund och syfte med förslaget, liksom en redogörelse av
de alternativa lösningar som har övervägts. Av nämnda redogörelse framgår att förslagsställaren
är medveten om att många av de berörda företagen har skördetid som sammanfaller med
ansökningsperioden och skälen till att den aktuella ansökningsperioden ändå har valts. Vidare finns en
beskrivning av vilka företag som berörs och förslagets påverkan på berörda företags administrativa
kostnader.
I konsekvensutredningen anges att för miljöersättningen hotade husdjursraser finns det idag ingen
möjlighet att ansöka elektroniskt om åtagande eller om utbetalning och att blankett för att ansöka om
förlängning av åtagande därför är det enda alternativet. Regelrådet vill gärna peka på att möjligheten till
en elektronisk ansökan undersöks även för ansökan om förlängning av miljöersättningen för hotade
husdjursraser.
Enligt Regelrådets mening uppfyller konsekvensutredningen de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är därmed godtagbar.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 21 augusti 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Katarina Garinder.
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