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Hej! 

Jag bifogar förslag till nya föreskrifter om extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom jordbrukssektorn 
2022 samt tillhörande konsekvensutredning och särskild konsekvensanalys. Du får möjlighet att lämna synpunkter 
på bifogat förslag.  

Vi vill ha dina synpunkter senast den 27 maj 2022. Skicka dina synpunkter till jordbruksverket@jordbruksverket.se 
och ber dig märka din e-post med diarienummer 4.1.16-09914/2022. 

Vi ber om överseende för den korta remiss-tiden! 

Med vänlig hälsning 
Maria  

Maria Durling 
Utredare 
Miljöanalysenheten 
Jordbruksverket 
Besöksadress: Skeppsbrogatan 2, 553 29 Jönköping 
Tfn 036-15 50 33 
Maria.Durling@jordbruksverket.se 
www.jordbruksverket.se 
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Remiss 

Datum 
2022-05-16 

Diarienummer 
4.1.16-09914/2022 

Stödregelenheten Enligt sändlista 

Förslag till nya föreskrifter om extraordinärt 

anpassningsstöd till producenter inom 

jordbrukssektorn 2022 

Det finns ännu inga beslut på att detta stöd ska införas. Utformningen grundar sig 

på det uppdrag Näringsdepartementet gav Jordbruksverket den 28 april 2022 och 

som Jordbruksverket redovisade den 5 maj 2022. Utformningen kan därför komma 

att ändras. Tidsplanen är snäv om vi ska klara av att införa och betala ut stödet i tid, 

vi ber därför om överseende för den korta remiss-tiden.  

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter om 

extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom jordbrukssektorn 2022. Mer 

information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen. 

Remissen består av: 

 föreskriftsförslag

 konsekvensutredning

 särskild konsekvensanalys

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 27 maj 2022. Skicka ert svar per 

e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se. För att underlätta vårt arbete

önskar vi ha ert svar i elektronisk form.  

Ange ”Diarienummer 4.1.16-09914/2022” i rubrikraden i ditt e-postsvar. 

Föreskriftsförslaget finns även på Jordbruksverkets webbplats 

(www.jordbruksverket.se).  

Med vänlig hälsning 

Camilla Callman 

Enhetschef Maria Durling 

Godkänd 2022-05-16 av Camilla Callman
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Sändlista 

Branschråd för lantbrukets 

rådgivningsföretag 

Ekologiska Lantbrukarna 

Hushållningssällskapens förbund  

Lantbrukarnas riksförbund 

Länsstyrelserna  

Näringslivets regelnämnd 

Svensk Fågel 

Svenska Ägg 

Regelrådet 

Kopia till 

Näringsdepartementet 
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 SJVFS Nummer 

Statens jordbruksverks föreskrifter om extraordinärt 

anpassningsstöd till producenter inom 

jordbrukssektorn 2022; 

 Utkom från trycket 

Välj datum. 

   

beslutade beslutdatum.   

    

 

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om 

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, följande.  

Grundläggande bestämmelser 

1 §  Grundläggande bestämmelser om extraordinärt anpassningsstöd till producenter 

inom jordbruket 2022 finns i  

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den 

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar 

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 

1290/2005 och (EG) nr 485/20081, 

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för 

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20072, 

3. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/467 av den 23 mars 2022 

om extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom jordbrukssektorn3, 

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, 

5. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och 

marknadsreglering av jordbruksprodukter. 

Undantag 

2 §  Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen besluta om undantag från 

bestämmelserna i 9 §. 

Stödberättigande  

3 §  Extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom jordbruket 2022 får lämnas 

till företag som bedrivit fjäderfäproduktion någon gång under februari 2022 och 

uppfyller kraven i artikel 1.3 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/4674 

samt deltar i 

                                                 
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306) 
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308) 
3 EUT L 96, 24.3.2022, s. 4, (Celex32022R0467) 
4 EUT L 96, 24.3.2022, s. 4, (Celex32022R0467) 

Godkänd 2022-05-16 av Camilla Callman



SJVFS Nummer  

 

 

2 

1. Svenska äggs omsorgsprogram, eller  

2. Svensk fågels kontrollprogram, eller  

3. på annat sätt kan visa att kravet 1.3 i Kommissionens delegerade förordning 

(EU) 2022/4675 uppfylls.  

4 §  Stöd kan lämnas för slaktkyckling, avelsdjur för matfågelproduktion, kalkon stor 

(tupp), kalkon liten (höna), värphöna och unghöna till äggproduktion. 

Stödbelopp och utbetalning 

5 §  Stödbeloppen är  

1. 1,18 kr per slaktkyckling 

2. 4,36 kr per avelsdjur för matfågelproduktion  

3. 19,04 kr per kalkon stor (tupp) 

4. 4,36 kr per kalkon liten (höna)  

5. 13,68 kr per värphöna 

6. 1,11 kr per unghöna till äggproduktion 

6 §  Stöd får lämnas i den mån det finns medel.  

7 §  Stödbelopp som är lägre än 5 000 kr ska inte betalas ut. 

Ansökan 

8 §  Ansökan om stöd ska lämnas till länsstyrelsen i XXXXXXX senast den 9 augusti 

20226. Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

1. sökandens personnummer eller organisationsnummer, 

2. sökandens namn, adress, telefonnummer samt e-postadress, 

3. anläggningens registreringsnummer, 

4. uppgifter enligt 3 §, och 

5. antal djur uppdelat på de kategorier som anges i 4 §. 

Ansökan ska vara undertecknad av sökande eller behörig firmatecknare. Om 

ansökan görs elektroniskt ska E-legitimation användas. 

9 §  Antal djur som ingår i ansökan om stöd ska anges enligt följande: 

1. årsproduktion av djur för år 2021 utifrån försäljning eller slakt (exklusive 

kasserade djur) för slaktkyckling, avelsdjur för matfågelproduktion, kalkon 

stor (tupp), kalkon liten (höna) och unghöna till äggproduktion, 

2. antal platser år 2021 för värphöna.  

 

 

 

Denna författning träder i kraft den xx juni 2022, men ska tillämpas från och med 

den xx juni 2022. Författningen gäller till och med den 31 december 2023. 

 

 

                                                 
5 EUT L 96, 24.3.2022, s. 4, (Celex32022R0467) 
6 Länsstyrelsen tillhandahåller e-tjänst.  
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CHRISTINA NORDIN 

 

 

 Handläggare. 

 (Enhetsnamn.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östertälje Tryckeri AB, Skarpnäck, 2022 
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Konsekvensutredning 
 

Datum 
2022-05-16 
 

Diarienummer 
4.1.16-09914/2022 

 

Stödregelenheten 

Maria Durling 

 

Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om 

extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom 

jordbrukssektorn 2022  

Observera!  

Det finns ännu inga beslut på att detta stöd ska införas. Utformningen grundar sig 

på det uppdrag Näringsdepartementet gav Jordbruksverket den 28 april 2022 och 

som Jordbruksverket redovisade den 5 maj 20221. Utformningen kan komma att 

ändras. 

A. Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Kriget i Ukraina har tillsammans med andra samverkande faktorer lett till att en 

kostnadskris drabbat svenskt jordbruk, i synnerhet animaliesektorn. Genom olika 

beslut både i EU och i Sverige har budgetmedel avsatts för att stödja 

jordbrukssektorn.  

Kommissionen har öppnat för att medlemsstaterna under vissa omständigheter kan 

ge ett extraordinärt anpassningsstöd, se Kommissionens delegerade förordning 

(EU) 2022/467 av den 23 mars 2022 om extraordinärt anpassningsstöd till 

producenter inom jordbrukssektorn. Enligt förordningen finns flera villkor som 

måste vara uppfyllda för att medlemsstaterna ska kunna betala ut stödet: 

 Stödet måste betalas ut nationellt senast den 30 september 2022. 

 Stödet ska riktas mot sektorer som drabbats av marknadsstörningarna och bidra 

till ökad livsmedelstrygghet och stabilisering av marknaderna. 

 Stödmottagarna måste vara aktiva inom cirkulär ekonomi, hantering av 

näringsämnen, effektiv resursanvändning, och miljö- och klimatvänliga 

produktionsmetoder. 

 Hela stödet ska komma lantbrukare tillgodo. 

 Man får lägga stödet till andra stöd inom Europeiska garantifonden för 

jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

                                                      
1 Jordbruksverkets dnr 3.4.17-09004/2022. 
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 Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2022 skicka kriterier och motivering 

till stödet samt förväntade effekter av stödet. 

 Medlemsstaterna ska senast den 15 maj 2023 redovisa utbetalade belopp 

(unionsstöd och nationellt), data på stödmottagare och bedömning av åtgärdens 

effektivitet. 

I Sverige finns förslag att stödet ska ges till fjäderfäproduktionen, både för kött och 

ägg. Inom köttproduktionen föreslås stödet gå till slaktkycklingar, avelsdjur för 

matfågelproduktion samt kalkoner. Inom äggproduktionen föreslås stödet gå till 

värphöns samt till unghöns till äggproduktion.  

För att implementera kommissionens förordning behöver Sverige 

sammanfattningsvis föreskriva om vad som ska berättiga till stöd, hur stora 

stödbeloppen är, vem som kan söka och hur ansökan ska gå till. Nedan beskriver vi 

de nya reglerna.  

1 § Paragrafen reglerar vilka grundläggande bestämmelser som finns för att 

Sverige ska kunna ge stödet till företagen. 

2 § Den här bestämmelsen handlar om att stödmyndigheten kan besluta om 

undantag från att uppfylla regeln om hur antal djur ska beräknas, detta under 

förutsättning att det finns särskilda skäl. Det kan exempelvis handla om en 

smittsam djursjukdom eller brand som har drabbat företaget, men även om 

sjukdom drabbat företagaren. En utökning av besättningen under perioden eller 

starta upp nytt företag kan även vara ett skäl till att ansöka om ett större antal djur 

än den faktiska beräkningen.  

3 § I den här paragrafen reglerar vi vem som är berättigad till att söka stödet. För 

att få stöd måste företaget uppfylla artikel 1 punkt 3 i Kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2022/467 av den 23 mars 2022 om extraordinärt anpassningsstöd 

till producenter inom jordbrukssektorn. Där framgår att stödmottagarna måste vara 

aktiva inom cirkulär ekonomi, hantering av näringsämnen, effektiv 

resursanvändning, och miljö- och klimatvänliga produktionsmetoder.  

Vi bedömer att de företag som deltar i Svenska Äggs omsorgsprogram eller Svensk 

fågels kontrollprogram uppfyller kommissionens villkor. Även de företag som på 

annat sätt kan verifiera att de uppfyller kraven, men som inte deltar i nämnda 

program, kan få stödet.  

För att stödet ska gå till aktiva producenter ska företaget bedrivit produktion någon 

gång under februari 2022. Perioden har valts utifrån när marknadsstörningen 

uppkom.  

4 § och 5 § Vi behöver reglera vilka djur som ska kunna ingå i ansökan och vilket 

stödbelopp som företagen ska kunna få. Eftersom kostnadsökningen och 

intensiteten i produktionen skiljer sig åt har olika djurkategorier och stödbelopp per 
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djur valts. Djurkategorierna grundar sig på begrepp som används inom näringen, 

exempelvis föreskrifter om fjäderfäproduktion och slaktnoteringar. Uppdelningen 

är: 

 slaktkyckling 

 avelsdjur för matfågelproduktion2 

 kalkon stor (tupp) 

 kalkon liten (höna) 

 värphöna 

 unghöna till äggproduktion3 

Beräkningarna baseras på kostnadsutvecklingen fram till och med februari 2022 

samt på en framskrivning av kostnadsläget fram till och med juni 20224.  

6 § och 7 § Dessa paragrafer reglerar budgeten för stödet och minsta belopp för att 

få stöd. 6 § reglerar att vi endast kan betala ut stöd i den mån det finns medel för 

stödet. 7 § reglerar vilket belopp som är det minsta vi betalar ut. Förslaget är att 

stödbelopp lägre än 5 000 kr inte betalas ut. Beloppet är valt utifrån administrativa 

skäl, men vi bedömer att vi ändå kommer nå den största delen av de drabbade 

företagen.  

8 § Den här bestämmelsen behövs för att reglera hur ansökan ska gå till. Det 

handlar om till vilken stödmyndighet ansökan ska lämnas, hur och vid vilken 

tidpunkt ansökan ska göras och vilka uppgifter som behöver finnas. Dessa 

uppgifter behövs så att stödmyndigheten kan handlägga och betala ut stödet.  

I föreskriftsförlaget framgår att stödmyndigheten är länsstyrelsen. Jordbruksverket 

råder inte över vem som är handläggande stödmyndighet, utan detta kommer göras 

möjligt via en ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- 

och marknadsreglering av jordbruksprodukter. Denna ändring måste träda i kraft 

innan handläggning sker. Ändringen beräknas träda i kraft i juni.  

Ansökan om stöd ska göras till länsstyrelsen, de kommer att tillhandahålla en e-

tjänst för ansökan. 

Vi behöver reglera när sista ansökningsdag ska vara. Vi föreslår att sista 

ansökningsdag ska vara den 9 augusti 2022. Detta är en avvägning mellan den tid 

som företagen behöver ha för att hinna göra sin ansökan och den tid som 

                                                      
2 Benämns ”broilermoder” i Jordbruksverkets svar den 5 maj 2022, se dnr 3.4.17-09004/2022. 

3 Benämns ”värphönskyckling” i Jordbruksverkets svar den 5 maj 2022, se 

dnr 3.4.17-09004/2022. 

4 Mer info finns i Jordbruksverkets svar den 5 maj 2022, se dnr 3.4.17-09004/2022. 
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länsstyrelsen behöver för att hinna handlägga samt att Jordbruksverket ska hantera 

utbetalningen senast den 30 september 2022.  

Övrigt som regleras i bestämmelsen är vad ansökan ska innehålla, exempelvis 

organisationsnummer, uppgift om företaget deltar i ett program eller verifierar 

uppgifterna på annat sätt, antal djur som företaget söker stöd för. 

9 § I den här bestämmelsen reglerar vi hur företaget ska ange antalet djur till 

ansökan. Vi föreslår att antalet djur ska grundas på de förhållanden som rådde år 

2021. Vi bedömer att denna period blir en tillförlitlig referensram som speglar 

produktionen på ett bra sätt.  

Eftersom produktionen bedrivs på olika sätt för djurkategorierna behöver antal djur 

tas fram på ett sätt som speglar produktionen. Vi föreslår därför att för 

slaktkyckling, avelsdjur för matfågelproduktion, kalkon stor (tupp), kalkon liten 

(höna) och unghöna till äggproduktion ska antal djur anges utifrån försäljning eller 

slakt. För värphöna föreslår vi att antal djur ska anges utifrån antal platser. 

 

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka 

effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd 

Om vi inte gör någon reglering om vad som ska berättiga till stöd, hur stora 

stödbeloppen är, vem som kan söka och hur ansökan ska gå till kan företagarna inte 

få något stöd. Det finns därför inte några alternativa lösningar till att göra 

regleringen. 

 

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

De företag som berörs av regleringen är de som vill söka stöd. Företagen ska  

 ha bedrivit produktion senast under februari 2022, 

 delta Svenska Äggs omsorgsprogram, eller 

 delta i Svensk fågels kontrollprogram, eller 

 kunna visa att de uppfyller kraven enligt artikel 1 punkt 3 i Kommissionens 

delegerade förordning (EU) 2022/467 av den 23 mars 2022 om extraordinärt 

anpassningsstöd till producenter inom jordbrukssektorn. 

 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 

grundar sig på 

Enligt 20 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och 

marknadsreglering av jordbruksprodukter får Jordbruksverket meddela föreskrifter 

om verkställighet av förordningen.  
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5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 

medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-

alternativen 

Den föreslagna regleringen innebär att företagen kan få stöd. Regelverket bedöms 

inte medföra några större kostnadsmässiga konsekvenser för de jordbrukare 

som berörs. Den kostnadsmässiga konsekvens som väntas består i en 

administrativ börda som beräknas i avsnitt C. 

 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Vår bedömning är att regleringen är förenlig med EU-rätten i alla avseenden. 

Grunden för regleringen finns i Kommissionens förordning (EU) 2022/467, 

Kommissionens förordning (EU) 1306/2013, Kommissionens förordning (EU) 

1308/2013 och förordning (SFS 2011:926) om EU:s förordningar om pris- och 

marknadsreglering av jordbruksprodukter i vilka det finns bemyndiganden för 

medlemsstaten och Jordbruksverket att göra dessa regleringar. 

 

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 

för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 

informationsinsatser 

Planen är att föreskriften ska beslutas i juni 2022 och träda i kraft så snart som 

möjligt efter beslut. Eftersom stödet ska betalas ut senast den 30 september 2022 

måste möjligheten att söka stöd öppna så snart som regeringen fattat beslut om vem 

som ska handlägga stödet samt budgettilldelning.  

Ett tidigt ikraftträdande innebär dels mer tid för företagen att söka stödet samt 

möjlighet för stödmyndigheten att hinna med handläggningen senast den 30 

september 2022.  

Information om stödet planeras att finnas på Jordbruksverkets och länsstyrelsernas 

webbplatser. 

B. Kommuner och regioner 

Markera med X: 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i 

avsnitt B. 
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☐ Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B. 

1. Beskrivning av effekter för kommuner eller regioner 

- 

 

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: 

☐ 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. 

 

1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 

verksamma i samt storleken på företagen 

Reglerna riktar sig till företag som bedriver fjäderfäproduktion; dels slaktkyckling 

dels värphöns. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 450 st företag i olika storlek.  

 

2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för 

företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa 

kostnader. 

Vi har beräknat den samlade administrativa bördan för företagen till cirka 

63 600 kr. Vid beräkningen har vi utgått från Tillväxtverkets beräkningsformel för 

administrativa kostnader på grund av förändrad tidsåtgång: 

𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑥 (𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑥 1,84) 𝑥 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑥 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Vi uppskattar tidsåtgången för den ökade administrativa bördan till cirka 0,5 tim 

per företag och år. Enligt SCB var den genomsnittliga timlönen för arbetare 

inom privata jordbruks-, skogsbruks- och fiskeföretag 153,80 kr 2020. Den 

administrativa kostnaden har därmed beräknats enligt följande:  
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0,5
𝑡𝑖𝑚

𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔
 𝑥 (153,80

𝑘𝑟

𝑡𝑖𝑚
𝑥 1,84) 𝑥 1 𝑥 450 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 = 63 600 𝑘𝑟 

 

3. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför 

för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan 

behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen 

Vi bedömer att den föreslagna regleringen inte kommer att medföra några andra 

kostnader för företagen eller att de behöver vidta några andra åtgärder. 

 

4. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 

konkurrensförhållandena för företagen 

Samtliga företag som bedriver fjäderfäproduktion för slaktkyckling eller värphöns 

kan söka stödet om de uppfyller de grundläggande villkoren. Vi bedömer därför 

att de föreslagna reglerna inte påverkar företagens konkurrensförhållanden. 

 

5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka 

företagen 

Vi bedömer att de föreslagna ändringarna inte påverkar företagen i andra 

avseenden än vad som har nämnts tidigare. 

 

6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid 

reglernas utformning 

Särskild hänsyn behöver inte tas för någon viss grupp av företagare vid 

utformningen av reglerna. 

 

D. Samråd 

1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Inget tidigt samråd har skett, men vi har under uppdraget haft dialog med 

länsstyrelsen samt näringen. 

 

E. Kontaktperson 

1. Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

Maria Durling, maria.durling(a)jordbruksverket.se 
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Särskild konsekvensanalys - administrativa bördor för företagen 

Föreskriftens namn: Extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom jordbrukssektorn 2022 

Ange paragraf 
med ny eller 
ändrad 
administrativ 
börda 

Ange typ av 
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. 

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

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  

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

8 § Ansökan för att få 
stöd 

Förordning (EU) nr 467/20221 1. Vi ser inte några alternativa 
lösningar. 

2. Nej.  

Företag som 
bedriver 
fjäderfäproduktion 
och som söker 
stöd. 

0,5 tim Ca 450 st Ca 63 600 kr2 

        

        

        

        

        

 

Summa administrativ kostnad per år 63 600 kr 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor 

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs  

på grund av föreskriften eller det allmänna rådet. Ange antal kronor 

                                                      
1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/467 av den 23 mars 2022 om extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom jordbrukssektorn. 

2 Tillväxtverkets beräkningsformel för administrativa kostnader för förändrad tidsåtgång (förändrad tidsåtgång x (lönekostnad x 1,84) x frekvens x population): 0,5 tim x (153,80 kr/tim x 

1,84) x 1 x 450 företag = 63 600 kronor. Enligt SCB var den genomsnittliga timlönen för arbetare inom privata jordbruks-, skogsbruks- och fiskeföretag 153,80 kr 2020 

I tabellen nedan ska du ange de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna 

rådet som innehåller administrativa bördor för företagen och göra en bedömning av 

den samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per rad. 

Du ska bifoga den ifyllda tabellen till konsekvensutredningen. 
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Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att 

☐ Minska med ange antal kronor per år 

☐ Vara oförändrad 

☒ Öka med 63 600 kronor per år 

Du kan läsa mer om administrativa bördor i Hjälpreda – Administrativa bördan för företagen. Du hittar den på Magasinet/Regler & Vägledning/Vägledning i juridiska frågor. 
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