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Jordbruksverket
Enheten för veterinära frågor
Vallgatan 8
551 82 Jönköping

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om
operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och
för personal inom djurens hälso- och sjukvård
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Förslaget till föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheter för veterinärer och övrig
djurhälsopersonal och anges vara en följd av den nya lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård. Syftet uppges vara att åstadkomma en sammanhållen och tydlig uppställning av
bestämmelser som i nuläget är utspridda i ett flertal myndighetsföreskrifter. Flera nu gällande regler har
förts in i förslaget oförändrade i sak men med en del språkliga förändringar.
Regelrådet konstaterar att de föreslagna föreskrifterna har effekter av betydelse för företag men att
konsekvensutredningen väsentligen tar sikte på de delar av de föreslagna föreskrifterna som är
materiellt sett nya. Regelrådet vill framhålla att den omständigheten att de föreslagna föreskrifterna i
åtskilliga hänseenden kan vara identiska med dagens regler på området inte innebär att dessa kan
undantas från konsekvensutredningen. En annan sak är att tidigare upprättade konsekvensutredningar
kan utnyttjas när äldre bestämmelser i oförändrat skick tas in i en ny författning.
Av det anförda följer att Regelrådet saknar underlag för en fullständig bedömning av de administrativa
och andra kostnader som ett genomförande av de föreslagna föreskrifterna kan leda till. Regelrådet kan
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därför – trots att Regelrådet välkomnar att nu gällande regler på området tas in i en enda författning –
inte tillstyrka förslaget.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Som framgår av det föregående omfattar konsekvensutredningen inte samtliga delar av de föreslagna
föreskrifterna. Det har i konsekvensutredningen exempelvis inte redogjorts för anledningen till att ett
intyg ska utfärdas, när ett intyg ska utfärdas och vilka administrativa kostnader som kan uppstå vid
utfärdande av ett intyg. Inte heller har det redogjorts för de kostnader som följer av bestämmelserna om
journalföring och uppgiftslämnande.
Av nu angivna skäl 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 28 oktober 2009.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Claes Norberg. Ärendet
föredrogs av kommittésekreteraren Magnus Petersson.

Ordförande
Stig von Bahr

Föredragande
Magnus Petersson

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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