SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS
- administrativa bördor för företagen

I tabellen 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.

Föreskriftens namn:

Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster

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

3 kap. 1 §

Biodlare ska
anmäla
uppställningplats
varje år.

Av 15 § Bisjukdomsförordningen
(1974:212) framgår att den som innehar
bisamhälle skall lämna uppgift till
länsstyrelsen om var bisamhällets
bostad är stadigvarande uppställd. Efter
anmaning av länsstyrelsen skall uppgift
också lämnas om tillfällig
uppställningsplats.

1, Ja, den legala grunden
säger inget om hur ofta
biodlaren ska lämna in
uppgifter om var dessa är
uppställda. Idag ska
biodlaren lämna in uppgift
vart tredje år.

Företag som har
bibostäder med
levande bin

30 minuter per
anmälan

Det finns ungefär
475 företag i Sverige
som sysslar med
biodling som har
cirka 5 bigårdar var.

För 475 företag så
tar det 237,5
timmar att göra
anmälan.

Detta villkor återfinns också i den nya
Animal Health Law

2, Den legala grunden säger
inget om hur ofta biodlaren
ska lämna in uppgifter.

Med en timkostnad
på 194 kr/timme
beräknat på 475
anmälningar blir
det 237,5 * 194 kr
= 46 075 kr.

3 kap. 2 §

3 kap. 4 §

3 kap. 5 §

Biodlaren måste ha
kontaktuppgifter i
bigårdar eller på
bibostäder om inte
dessa finns på en
tomt som hör till ett
bebott hus eller ett
fritidshus som
uppenbart ägs och
används.

Av 17 § bisjukdomsförordning
(1974:212) framgår att:

Anmälan till
tillsynsman för att
under tiden 15 maj
- 31 juli använda
tomma bibostäder
för att locka till sig
bisvärmar om de
inte ställer upp den
tomma kupan i en
redan anmäld
bigård

Av 17 § bisjukdomsförordning
(1974:212) framgår att:

För biodlare som
vill ha delegerat
undersökningsansvar så måste
de uppvisa att de
uppfyller kraven.

Av 17 § bisjukdomsförordning
(1974:212) framgår att:

Närmare föreskrifter för tillämpningen av
denna kungörelse meddelas av
jordbruksverket.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av
denna kungörelse meddelas av
jordbruksverket.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av
denna kungörelse meddelas av
jordbruksverket.

1, Ja

2, Ja, den legala grunden
säger inget om att biodlaren
ska ha kontaktuppgifter.

1, Ja

Företag som har
15 min
bibostäder med
levande bin om inte
dessa finns på en
tomt som hör till ett
bebott hus eller ett
fritidshus som
uppenbart ägs och
används.

Saknas uppgift

Saknas uppgift

Företag som vill
locka till sig
bisvärmar

15 minuter

Saknas uppgift

Saknas uppgift

Företag som vill att
deras anställda ska
ha delegerat
undersökningsansvar.

15 minuter.
Observera att tiden
gäller endast
uppvisande av
kraven och inte
tiden det tar att
uppfylla kraven.

Teoretiskt sett så
skulle alla företag
kunna vilja ha ett
delegerat
undersökningsansvar d.v.s. 475
företag.

Med en timkostnad
på 194 kr/timme
beräknat på 475
journaler så blir det
475 timmar * 0,25 *
194 kr = 23 037,50
kr.

2, Den legala grunden
saknar vägledning i frågan

1, Ja, den legala grunden
säger inget om hur kraven
för delegerat
undersökningsanvar ska
föreskrivas.

2, Den legala grunden
saknar vägledning i frågan.

Det delegerade
undersökningsansvaret
underlättar när
företagen ska flytta
sina bin m.m.
mellan egna
bigårdar och
anläggningar varav
man kan utgå från
att de flesta vill ha
ett sådant tillstånd.

3 kap. 6 §

3 kap. 7 §
punkt 10

Den som vill
arrangera
utbildning i
delegerat
undersökningsansvar ska ansöka
hos
Jordbruksverket.

Av 17 § bisjukdomsförordning
(1974:212) framgår att:

Ett villkor för att
biodlaren ska få ett
delegerat
undersökningsansvar är att
biodlaren för
dokumentation
över samtliga flyttar
av bisamhällen,
begagnade
bibostäder som
inte hyser levande
bin,
biodlingsprodukter
och begagnade
biodlingsredskap.
Dokumentationen
ska sparas i minst
tre år och innehålla
uppgifter om
mellan vilka platser
ovanstående
flyttats.

Av 17 § bisjukdomsförordning
(1974:212) framgår att:

Närmare föreskrifter för tillämpningen av
denna kungörelse meddelas av
jordbruksverket.

1, Ja, den legala grunden
säger inget om hur kurser för
delegerat
undersökningsanvar ska
föreskrivas.

Företag eller
organisationer som
vill arrangera
utbildning i
delegerat
undersökningsansv
ar.

1 timme. Observera
att den estimerade
tidsåtgången endast
avser att fylla i
ansökan och att
skicka den till
Jordbruksverket. Att
planera och
arrangera
utbildningen tar
längre tid.

Paragrafen är ny så
det finns inget
underlag för hur
många företag som
skulle vilja hålla
kurser i delegerat
undersökningsansvar.

Paragrafen är ny
så det finns inget
underlag för hur
många företag som
skulle vilja hålla
kurser i delegerat
undersökningsansvar.

Enmansföretag
eller företag som
vill att deras
anställda ska ha
delegerat
undersökningsansvar.

Beror på hur mycket
man flyttar. Vi
räknar på 2 timme
för
dokumentationen
som ett genomsnitt.

Teoretiskt sett så
skulle alla företag
kunna vilja ha ett
delegerat
undersökningsansvar d.v.s. 475
företag.

Med en timkostnad
på 194 kr/timme
beräknat på 475
journaler så blir det
950 timmar * 194
kr = 184 300 kr.

2, Den legala grunden
saknar vägledning i frågan.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av
denna kungörelse meddelas av
jordbruksverket.

Detta villkor återfinns också i den nya
Animal Health Law

1, Ja, den legala grunden
säger inget om hur villkoren
för delegerat
undersökningsanvar ska
föreskrivas.

2, Den legala grunden
saknar vägledning i frågan.
Det delegerade
undersökningsansvaret
underlättar när
företagen ska flytta
sina bin mellan
egna hem- och
utbigårdar varav
man kan utgå från
att de flesta vill ha
ett sådant tillstånd.

6 kap. 6-8 §§

Kontakta
bitillsyningsman för
flyttillstånd om det
råder restriktioner
med avseende på
amerikansk
yngelröta.

Av 3 § punkt 4 bisjukdomslagen
(1974:211) framgår att:

1, Ja, den legala grunden
säger bara att
Jordbruksverket får
För att bekämpa och hindra spridning av föreskriva villkor för flytt. Det
bisjukdom, som omfattas av föreskrift
skulle således kunna göras
enligt 1 §, får regeringen eller tillsynsman på många olika sätt.
eller annan myndighet som regeringen
bestämmer
4. förbjuda eller föreskriva villkor för
införsel, utförsel eller bortförande av
levande bin, vaxkakor och avfall av
sådana, begagnade bibostäder och
begagnade biodlingsredskap,

2, Den legala grunden säger
inget om hur villkoren för
flyttningar ska föreskrivas.

Företag som vill
flytta begagnade
bibostäder,
begagnade
biodlingsredskap,
biodlingsprodukter,
vaxkakor och avfall
samt levande bin
ur en bigård eller
ett skydds- eller
övervakningsområ
de.

I beräkningen utgår
vi från att företagen
ansöker om
delegerat
undersökningsansvar. Företagen
behöver då bara ta
en kontakt för alla
sina flyttar och inte
varje gång de ska
flytta något.
Undersökning enligt
6 kap. 7 § kan inte
delegeras, men det
är inte heller sådant
som behöver flyttas
akut, så biodlaren
kan avvakta att
flytta dessa material
tills skyddsområdet
är upphävt. Vi
räknar med en
kontakt per företag.

Sannolikt vill de
475 * 0,5 * 194 =
flesta företagen flytta 46 075 kr
något av levande
bin, vaxkakor och
avfall av sådana,
begagnade
bibostäder och
begagnade
biodlingsredskap.
Det blir således 475
företag.

Vi räknar med att
det kan ta 30
minuter för att
kontakta
tillsyningsman samt
beskriva vilket
flyttillstånd man
behöver.

6 kap. 11 §

Kontakta
bitillsyningsman för
flyttillstånd för flytt
av
biodlingsredskap
m.m. från
varroazon B till
varroazon A.

Av 3 § punkt 4 bisjukdomslagen
(1974:211) framgår att:

1, Ja, den legala grunden
säger bara att
Jordbruksverket får
För att bekämpa och hindra spridning av föreskriva villkor för flytt. Det
bisjukdom, som omfattas av föreskrift
skulle således kunna göras
enligt 1 §, får regeringen eller tillsynsman på många olika sätt.
eller annan myndighet som regeringen
bestämmer
4. förbjuda eller föreskriva villkor för
införsel, utförsel eller bortförande av
levande bin, vaxkakor och avfall av
sådana, begagnade bibostäder och
begagnade biodlingsredskap,

2, Den legala grunden säger
inget om hur villkoren för
flyttningar ska föreskrivas.

Företag som vill
flytta begagnade
bibostäder,
begagnade
biodlingsredskap,
biodlingsprodukter
och vaxkakor och
avfall av dessa från
varroazon B till
varroazon A.

Vi räknar med att
det kan ta 30
minuter för att
kontakta
tillsyningsman samt
beskriva vilket
flyttillstånd man
behöver.

I beräkningen utgår
50*0,5*194=
vi från att det här
4 859 kr
inte är särskilt
efterfrågat av
företagen eftersom
de flesta har sin
verksamhet helt i
varroazon B. Vi har
därför räknat med att
50 företag kan
behöva flyttillstånd
för detta.

6 kap. 14 §

7 kap. 6 §

7 kap. 7 §

Drottningodlaren,
inseminatören eller
säljaren av
drottningen ska
föra journal över
vilken drottning
som flyttas till
vilken bigård.

Av 17 § bisjukdomsförordning
(1974:212) framgår att:

Begäran om
ersättning för
förintade
bisamhällen enligt
13 och 13 a §§
bisjukdomsförordni
ngen (1974:212)

Av 6 § bisjukdomslagen (1974:211)
framgår att:

Begäran om
ersättning för
kostnader som
uppstått vid
förintning av
förvildade
bisamhällen enligt
13 §
bisjukdomsförordni
ngen (1974:212)

Av 6 § bisjukdomslagen (1974:211)
framgår att:

Närmare föreskrifter för tillämpningen av
denna kungörelse meddelas av
jordbruksverket.

För kostnad eller förlust som föranletts
av beslut enligt denna lag eller med stöd
av lagen meddelade bestämmelser kan
utgå ersättning av statsmedel. Fråga om
ersättning prövas av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer.

För kostnad eller förlust som föranletts
av beslut enligt denna lag eller med stöd
av lagen meddelade bestämmelser kan
utgå ersättning av statsmedel. Fråga om
ersättning prövas av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer.

1, Ja, den legala grunden
säger inget om hur villkoren
för drottningsförsäljning eller
insemination ska föreskrivas.
2, Den legala grunden
saknar vägledning i frågan.

Företag som
sysslar med
drottningsodling,
inseminering eller
försäljning av
drottningar.

Beror på hur mycket Ungefär 40 företag
man ägnar sig åt
dessa aktiviteter.
Vi räknar på 2
timmar som ett
genomsnitt.

1, Nej, för att få ersättning
Företag som vill ha
måste man ansöka om detta. ersättning för
förintade
2, Nej.
samhällen.

1 timme

Under
femårsperioden
2011 - 2015
förintades i
genomsnitt 170
samhällen men det
saknas uppgift om
hur många av dessa
samhällen som
tillhör företag och
vilka som tillhör
hobbyodlare.
Teoretiskt skulle alla
dessa samhällen
kunna tillhöra olika
företag.

Om man utgår från
förutsättningen att
det förintas 170
samhällen och alla
dessa tillhör olika
företag så blir
kostnaden 170 * 1
* 194 = 32 980 kr

1, Nej, för att få ersättning
Företag som vill ha
måste man ansöka om detta. ersättning för
kostnader som
2, Nej
uppståd vid
förintning av
förvildade
bisamhällen

1 timme

Under
femårsperioden
2011 - 2015
förintades i
genomsnitt 87
vildbisamhällen.

Saknas uppgift
men sannolikt inte
drabbar företag i
någon större
utsträckning.

Summan administrativ kostnad per år
Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor
Kronor

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av föreskriften
eller det allmänna rådet.

Med en timkostnad
på 194 kr/timme
beräknat på 40
företag så blir det
80 timmar * 194 kr
= 15 520 kr.

0

352 284,50 kr

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att:
Minska med kronor x kr per år
Vara oförändrad
Öka med 352 846,50 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.

