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Enligt sändlista
Avdelningen för djurskydd och hälsa
Karin Åhl

Förslag på ny föreskrift - Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2015:16) om obligatorisk hälsokontroll avseende
koccidios hos slaktkyckling (saknr: K 21)
Jordbruksverket har under en tid arbetat med en översyn av reglerna för frivillig organiserad
hälsokontroll för husdjur och har tagit fram en ny föreskrift om frivilliga kontrollprogram.
Syftet med översynen har varit att göra reglerna tydligare och enklare samt att uppdatera
reglerna utifrån de nya behov som finns inom området. Det finns en hänvisning i 4 § i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll
avseende koccidios hos slaktkyckling (saknr: K 21) till den gamla föreskriften (SJVFS
1993:42) om organiserad hälsokontroll av husdjur. Denna hänvisning kommer i samband
med att den nya föreskriften beslutas ändras så den hänvisar till den nya föreskriftens SJVFS
nummer.
Samtidigt vill Jordbruksverket åtgärda nedanstående beskrivna problem.
I en dom från Högsta domstolen ogillades ett åtal för brott mot straffsanktionerade
bestämmelser i en föreskrift, eftersom bestämmelserna hade meddelats med stöd av
bemyndigande som senare ersatts av nya bemyndigande. Straffbestämmelser som finns i en
ny lagreglering täcker nämligen enbart brott mot föreskrifter som har meddelats med stöd av
den nya lagregleringen. De föreslagna ändringarna av föreskrifterna syftar till att säkerställa
att samtliga föreskrifter har meddelats med stöd av aktuella bemyndigande. Åtgärden får till
följd att de straffbestämmelser som finns i lagregleringen kan tillämpas vid eventuella
överträdelser av föreskrifterna. I övrigt innebär förslaget inga andra ändringar.
Föreskriftsförslaget och konsekvensutredningen finns även att hämta på Jordbruksverkets
hemsida under fliken Remisser. Papperskopior skickas ut efter förfrågan.

Jordbruksverket vill nu ge dig en möjlighet att lämna dina synpunkter på en föreskrift om
obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling. Dina synpunkter ska ha
kommit in till Jordbruksverket senast den 18 september 2015.
För att underlätta vårt remissarbete vill vi att ni:
 skickar svaren via e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se
anger ”REMISS – 5.1.16-5994/15” som rubrik på e-posten.
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Kontaktpersoner
Karin Åhl, tfn 036-15 51 58, karin.ahl@jordbruksverket.se
Bilagor:
Föreskriftsförslage
Konsekvensutredningen
Särskild konsekvensanalys

Sändlista:
Biodlingsföretagarna
KRAV
Lundens Djurhälsovård AB
Porcus
Distriktsveterinärerna
Agria Djurförsäkringar
Sveland Djurförsäkringar
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Svenska Alpackaföreningen
Sveriges Biodlares Riksförbund
Svensk bisonförening
Svenska Djurparksföreningen
ZOORF
Svensk Duvavelsförening
Svenska Brevduveförbundet
Fiskhälsan
Fjäderfäcentrum
Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion
Göteborgsortens Rasfjäderfäklubb
Kullabygdens rasfjäderfäklubb
Riksförbundet Svensk Fågelhobby
Skaraborgs Rasfjäderfäklubb
Svenska Lanthönsklubben
Svenska Rasfjäderfäförbundet
Svenska Ägg
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska Getavelsförbundet
Riksförbundet för Svensk Hjortavel
Svenska Brukshundsklubben
Svenska Draghundsportförbundet
Svenska Hundkapplöpningssportens
Centralförbund
Svenska Hundklubben
Svenska Kennelklubben
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Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästen
Svenska Hästavelsförbundet
Svenska Islandshästförbundet
Svensk galopp
Svensk Travsport
Svenska travsportens centralförbund
Svenska Ridsport Förbundet
Föreningen Gotlandskaninen
Svenska Angoraföreningen
Svenska Kaninavelsföreningens riksförbund
Sverak
Svenska Avelspoolen AB
Gård & djurhälsan
Sametinget
Svenska samernas riksförbund
Ekologiska lantbrukarna
Familjejordbrukarnas Riksförbund
Förbundet Sveriges Småbrukare
Föreningen Sveriges fäbodbrukare
Växa Sverige
Hushållningssällskapen
Sveriges Offentliga Tropikanläggningar
VeTA-bolaget
Sveriges Veterinärförbund
Veterinärer i Sverige
Hästnäringens Nationella Stiftelse

Yrkesföreningen Miljö och Hälsa
Arbetsmiljöverket
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Livsmedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
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Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Havs och vattenmyndigheten
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Regelrådet
Näringslivets regelnämnd
Svensk Fågel
Sveriges Grisföretagares Ek förening
Svensk Pälskanin
Sveriges Kaninproducenters Förening
Sveriges Nötköttsproducenter
Sveriges Djurbönder
Sveriges pälsuppfödares riksförbund
LRF
Kött och charkföretagen
Arla
Sveriges mjölkbönder
Vattenbrukarnas Riksförbund (VRF)
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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk
hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling;

SJVFS 2015:16
Saknr K 21
Utkom från trycket
den xx september 2015
Omtryck

beslutade den 24 september 2015.
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3-4 samt 16-17 §§ förordningen
(2006:815) om provtagning på djur, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS
1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling,
dels att i föreskriften ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,
dels att 2 och 4- 8 §§ ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § Hälsokontrollens syfte är att kontrollera hur de koccidiostatika som används har
den sjukdomsförebyggande effekt som eftersträvas.
Kontrollen ska också ge underlag, för att effekten av nya metoder för
förebyggande av koccidios skall kunna bedömas.
2 § Grundläggande bestämmelser om hälsokontroll av djur m.m. finns dels i lagen
(2006:806) om provtagning på djur m.m., dels i förordningen (2006:815) om
provtagning på djur m.m. (SJVFS 2015:16).
Tillämpningsområde
3 § Dessa föreskrifter gäller djurhållare som årligen föder upp mer än 500
slaktkycklingar.
Slaktkycklingbesättning ansluten till organiserad hälsokontroll
4 § Om en slaktkycklingbesättning är ansluten till organiserad hälsokontroll för
slaktkyckling enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om
organiserad hälsokontroll av husdjur, behöver andra undersökningar avseende
koccidios än de som sker i enlighet med nämnda föreskrifter inte utföras. (SJVFS
2015:16).
Slaktkycklingbesättning ej ansluten till organiserad hälsokontroll
5 § En slaktkycklingbesättning ska undersökas avseende koccidios en gång årligen.
Undersökningen ska utföras av en distriktsveterinär.
Distriktsveterinären ska rapportera resultaten av undersökningen till
Jordbruksverket direkt efter varje undersökningstillfälle. (SJVFS 2015:16).

SJVFS 2015:16

6 § Undersökning avseende koccidios ska ske enligt den metod som anvisas av
Jordbruksverket. (SJVFS 2015:16).
7 § Djurhållaren ska betala full ersättning för de kostnader som följer av
undersökningar som utförs enligt dessa föreskrifter. Avgiften för en
distriktsveterinärs yrkesutövning framgår av Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2007:66) om avgifter vid förrättning utförd av veterinär. (SJVFS 2015:16).
Övriga bestämmelser
8 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2015:16).

-------------------------Denna författning träder i kraft den 1 januari 19991.
-------------------------Denna författning träder i kraft den 18 oktober 20152.

LEIF DENNEBERG

Karin Åhl
(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)
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Konsekvensutredning till Jordbruksverks föreskrifter om
obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos
slaktkyckling
Enligt förordning (2007:1244) om särskild konsekvensutredning vid regelgivning ska en
myndighet som överväger nya eller förändrade regler utreda reglernas kostnadsmässiga
och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och
dokumentera utredningen i en konsekvensutredning.

A Allmänt
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Jordbruksverket ser ett behov av att ändra rubricerade föreskrifter. I en dom från Högsta
domstolen ogillades ett åtal för brott mot straffsanktionerade bestämmelser i en
föreskrift, eftersom bestämmelserna hade meddelats med stöd av bemyndigande som
senare ersatts av nya bemyndigande. Straffbestämmelser som finns i en ny lagreglering
täcker nämligen enbart brott mot föreskrifter som har meddelats med stöd av den nya
lagregleringen. De föreslagna ändringarna av föreskrifterna syftar till att säkerställa att
samtliga föreskrifter har meddelats med stöd av aktuella bemyndigande. Åtgärden får
till följd att de straffbestämmelser som finns i lagregleringen kan tillämpas vid
eventuella överträdelser av föreskrifterna. I övrigt innebär förslaget inga andra
ändringar.

Jordbruksverkets föreskrifter om föreskrifter om obligatorisk
hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
2§
I samband med ändringen har en hänvisning i 2 § till lag (2006:806) om provtagning på
djur och förordning (2006:815) om provtagning på djur uppdaterats.
4§
Det finns en hänvisning i 4 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om
obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling (saknr: K 21) till den
gamla föreskriften (SJVFS 1993:42) om organiserad hälsokontroll av husdjur. Denna
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hänvisning kommer i samband med att den nya föreskriften beslutas ändras så den
hänvisar till den nya föreskriftens SJVFS nummer.
5-6 §§
5-6 §§ har gåtts igenom för att säkerställa korrekt bemyndigande.
7§
I samband med ändringen har hänvisning i 7 § till Statens jordbruksverks föreskrift
(SJVFS 2007:66) om avgifter vid förrättning utförd av veterinär uppdaterats.
8§
Avslutningsvis ändras 8 § genom att lydelsen ”medge undantag” ändras till ”besluta om
undantag”.

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
De föreslagna ändringarna av föreskrifterna syftar till att säkerställa att samtliga
föreskrifter har meddelats med stöd av aktuella bemyndigande. Åtgärden får till följd att
de straffbestämmelser som finns i lagregleringen kan tillämpas vid eventuella
överträdelser av föreskrifterna.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
De som är har slaktkycklingbesättningar.

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt
grundar sig på
I 3-4 samt 16-17 §§ i förordningen (2006:815) om provtagning på djur finns
Jordbruksverket bemyndigande att föreskriva.

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
Förslaget medför inte några konsekvenser som medför kostnader eller andra
belastningar.

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Området regleras inte på EU-gemensam nivå.
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Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten
för ikraftträdande och om det finns behov av speciella
informationsinsatser
I huvudsak kommer regleringen träda i kraft ca en månad efter det att föreskrifterna har
beslutats av Jordbruksverket, d.v.s. hösten 2015.
Vi bedömer att det inte finns behov av speciella informationsinsatser.

B Kommuner och landsting
Markera med x
(X) Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.
( ) Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller landsting.

C Företag
Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver
näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och
självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.
Markera med x
(X) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av
punkterna i avsnitt C.
(…) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkterna i
avsnitt C.

Konsekvenser för landsbygden
Vi bedömer att de föreskriftsändringar som görs inte kommer att leda till någon
påverkan på utveckling av landsbygden.

D Samråd
Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
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Det finns inga krav i lagen eller förordningen om provtagning på djur på obligatoriska
samråd.

E Kontaktperson
Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor
Karin Åhl, tel 036-15 51 58, karin.ahl@jordbruksverket.se
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SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS
- administrativa bördor för företagen
I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet
som innehåller administrativa bördor för företaget och en bedömning ska göras
av den samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per
rad.
Ifylld tabell ska bifogas konsekvensanalyserna. En kopia av tabellen ska lämnas
till stödavdelningen.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:16) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling (saknr: K 21)
Ange
Ange typ av administrativ
paragraf med börda
ny eller
ändrad
administrativ
börda

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

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 1)

2)

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

Summan administrativ kostnad per år

Ange den
samlade
kostnaden för
den
administrativa
bördan för
företagen per
år 2)

0

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor
Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av
föreskriften/allmänna rådet. Hämta uppgifterna från databasen Malin.

Kronor

Jämfört med uppgifter i databasen Malin kommer den administrativa bördan att:
Minska med kronor

per år

Vara oförändrad
Öka med kronor

Ändringen av föreskriften medför ingen administrativ börda!
per år

Bilaga för alternativa lösningar:

1) Om en förändring av en administrativ börda leder till att antalet berörda företag
förändras ska den nya uppgiften anges i tabellen. Påverkas inte antalet företag ska
du alltid använda den uppgift som finns i databasen Malin. I databasen Malin hittar
du antalet berörda företag genom att skapa en rapport på informationskravsnivå
och sedan klicka på det aktuella informationskravet.
2) Lönekostnaden är en konstant i databasen Malin. Storleken på lönen för olika
yrkeskategorier hittar du genom att skapa en rapport på informationskravsnivå,
klicka på informationskravet som du jämför med och välj därefter ”Fördelning av
aktiviteter”.

