Yttrande
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.
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Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om
växtskyddsavgifter m.m.
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att de administrativa kostnaderna bedöms
begränsade och nödvändiga för att uppnå förslagets syfte.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
I remissen föreslås ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
m.m. EU-kommissionen har beslutat (genomförandebeslut 2013/92/EU) om en tillfällig satsning på
växtskyddskontroller av träemballage i sändningar av vissa typer av stenprodukter från Kina.
Kontrollsatsningen i Sverige kommer att pågå till och med den 31 mars 2015. Växtskyddskontrollerna
ska genomföras innan varorna förtullas. Regelrådet har den 15 maj 2013 yttrat sig över bl.a.
förhandsanmälan om dessa sändningar utifrån föreslagen ändring i Jordbruksverkets föreskrifter
(SJVFS 1995:94).
Genom det nu aktuella förslaget ska den som importerar sändningar av vissa typer av stenprodukter
med träemballage från Kina betala avgift för växtskyddskontroll. Avgiften skiljer sig åt beroende av typ
och vikt på sändningen. Syftet med förslaget är att Jordbruksverket behöver finansiera sin
kontrollsatsning. Regleringen föreslås gälla under perioden 1 juli 2013 – 31 mars 2015.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Enligt remissen uppskattas ett hundratal företag av varierande storlek beröras av förslaget varav ca 15
företag står för 80-90 procent av alla berörda införtullningar. Företagen kan exempelvis vara bygg- och
anläggningsföretag och grossister. Vidare framgår att den administrativa kostnaden beräknas uppgå till
totalt 22 000 kr per år genom betalning av avgift för växtskyddskontroll via e-faktura vilket baseras på
2 000 sändningar.
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Såvitt Regelrådet kan bedöma är de föreslagna reglerna utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg administrativ kostnad för berörda företag. Regelrådet
tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
Av konsekvensutredningen framgår bakgrund och syfte med förslaget liksom förslagets
överensstämmelse med EU-rätten, konkurrensförhållanden samt alternativa lösningar. Som framgår
ovan har de administrativa kostnaderna beskrivits och beräknats. Enligt konsekvensutredningen kan
avgiften för växtskyddskontroll uppgå till maximalt 25 000 kr för en sändning och under 2012
importerades 2000 sändningar. Utifrån dessa siffror skulle förslaget, enligt Regelrådet, kunna medföra
en tillkommande kostnad med upp till 50 miljoner kr för berörda företag. I avsaknad av beloppsmässig
uppskattning av den totala kostnaden för berörda företag kan förslagets ekonomiska effekt inte
bedömas.
Enligt Regelrådets mening uppfyller konsekvensutredningen inte de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är
därmed bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 juni 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Christian Pousette.
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