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Jordbruksverket
Växtodlingsenheten
551 82 Jönköping

Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2008:33) om avgifter i
växtsortärenden
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
I remissen föreslås ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:33) om avgifter i
växtsortärenden. Ändringarna avser avgifter för godkännande av en bevarandesort eller amatörsort för
intagning i den svenska sortlistan (registrering). I den upprättade konsekvensutredningen uppskattas att
omkring 25-30 företag och 400–500 sorter kommer att beröras av ändringarna. Registreringsavgiften
föreslås bli 800 kronor, vilket väsentligt understiger avgiften för andra växtsorter (3 000 kronor). Vid
sidan av denna avgift anges de föreslagna ändringarna inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Ett genomförande av förslaget synes inte medföra några nya administrativa kostnader för berörda
företag. Regelrådet tillstyrker förslaget.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och är därför godtagbar.
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Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 januari 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Leif Melin.
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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