Regel rådet
Yttrande

Vårt Dnr

2011-09-14

N 2008:05/2011/340 19-6858/11

Ert Dnr

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompetensbidrag,
miljöersättningar och miljöinvesteringar
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om
kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar. Enligt nuvarande bestämmelser kan
lantbruksföretag som har ersättningsberättigade åtaganden för kompensationsbidrag eller
miljöersättningar med slutår 2011 eller 2012 förlänga dessa fram till och med år 2013. En förutsättning
för att sådana förlängningar ska kunna göras är att all areal, alla djur eller ersättningsgrundande
enheter tas med i förlängningen. Syftet med förslaget är att lantbruksföretag som avyttrat eller blivit av
med areal, djur eller ersättningsgrundande enheter ändå ska kunna förlänga sina åtaganden för de
delar som finns kvar i verksamheten om dessa motsvarar minst 50 procent av åtagandet. För berörda
företag medför förslaget att ersättningar och bidrag även fortsättningsvis kan erhållas fram till och med
2013 och att de delar av åtagandet som fallit bort inte föranleder återkravsskyldighet.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan finna innehåller förslaget inte några regler som innebär administrativa krav för
företag. Regelrådet tillstyrker förslaget.
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Konsekvensutredningen
I den upprättade konsekvensutredningen uppges att det finns ca 78 000 åtaganden som kan förlängas
och att ett företag kan ha flera ersättningsberättigande åtaganden. Det anges vidare att det är svårt att
uppskatta hur många av dessa åtaganden och hur många företag som kan komma att beröras av
förslaget. Enligt Regelrådets mening borde dock konsekvensutredningen innehålla åtminstone en
ungefärlig uppskattning av antalet företag som kommer att utnyttja möjligheten till förlängning och av de
ekonomiska effekter som kan vara aktuella för olika kategorier av företag. I avsaknad av sådan
redovisning uppfyller konsekvensutredningen inte kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och är därför bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 14 september 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Carl Gustav Fernlund.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Fredrik Jonsson.

Stig von Bahr
Ordförande

Fredrik Jonsson
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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