
 
 

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS 
- administrativa bördor för företagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreskriftens/allmänna rådets namn: Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar  

 

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 administra- 
tiva 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 1) 

Ange den 
samlade 
kostnaden för 
den 
administrativa 
bördan för 
företagen per 
år 2) 

Minskat 
kväve-
läckage 

5 kap. 65-74 
§§ 

Ansökan om åtagande och 
utbetalning 

Rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 artikel 39 

Tolkningsutrymme saknas. 
Ansökan måste lämnas in 

Lantbruksföretag som 
söker ersättningen. 

25 minuter 1500 78007 

Skyddszoner 

5 kap. 81-87 
§§ 

Ansökan om åtagande och 
utbetalning 

Rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 artikel 39 

Tolkningsutrymme saknas. 
Ansökan måste lämnas in 

Lantbruksföretag som 
söker ersättningen. 

35 minuter 500 8461 

Våtmarker 

6 kap. 62a-
65 §§ 

Ansökan om 
miljöinvestering och 
utbetalning 

Rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 artikel 41 

Tolkningsutrymme saknas. 
Ansökan måste lämnas in 

Lantbruksföretag som 
söker ersättningen. 

510 minuter 250 614609 

Våtmarker- 
skötselersätt
ning 

5 kap. 75-80 
§§ 

Ansökan om åtagande och 
utbetalning 

Rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 artikel 39 

Tolkningsutrymme saknas. 
Ansökan måste lämnas in 

Lantbruksföretag som 
söker ersättningen. 

45 minuter 250 22878 

I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet  
som innehåller administrativa bördor för företaget och en bedömning ska göras 
av den samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per  
rad.  
Ifylld tabell ska bifogas konsekvensanalyserna. En kopia av tabellen ska lämnas  
till stödavdelningen. 



Anpassade 
skyddszoner 

6 Kap. 2, 
19a-19g §§ 

Ansökan om åtagande och 
utbetalning 

Rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 artikel 39 

Tolkningsutrymme saknas. 
Ansökan måste lämnas in 

Lantbruksföretag som 
söker ersättningen. 

75 minuter 2500 579313 

Reglerbar 
dränering 

6 Kap.78-79 
§§ 

Ansökan om 
miljöinvestering och 
utbetalning 

Rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 artikel 41 

Tolkningsutrymme saknas. 
Ansökan måste lämnas in 

Lantbruksföretag som 
söker ersättningen. 

510 minuter 100 274409 

Damm som 
samlar fosfor 

6 Kap.65a-
65e §§  

Ansökan om 
miljöinvestering och 
utbetalning 

Rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 artikel 41 

Tolkningsutrymme saknas. 
Ansökan måste lämnas in 

Lantbruksföretag som 
söker ersättningen. 

510 minuter 1000 2315611 

Stängsel mot 
rovdjur 

6 Kap. 80-82 
§§ 

Ansökan om 
miljöinvestering och 
utbetalning 

Rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 artikel 41 

Tolkningsutrymme saknas. 
Ansökan måste lämnas in 

Lantbruksföretag som 
söker ersättningen. 

510 minuter 130 342450 

Summan administrativ kostnad per år 4 235 738 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor 

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av 
föreskriften/allmänna rådet. Hämta uppgifterna från databasen Malin. 

Kronor 

0 
  

 

Jämfört med uppgifter i databasen Malin kommer den administrativa bördan att: 

  Minska med kronor       per år 

  Vara oförändrad 

  Öka med kronor 4 235 738 per år 

 
1) Om en förändring av en administrativ börda leder till att antalet berörda företag  
   förändras ska den nya uppgiften anges i tabellen. Påverkas inte antalet företag ska  
   du alltid använda den uppgift som finns i databasen Malin. I databasen Malin hittar  
   du antalet berörda företag genom att skapa en rapport på informationskravsnivå 
   och sedan klicka på det aktuella informationskravet. 
2) Lönekostnaden är en konstant i databasen Malin. Storleken på lönen för olika 
   yrkeskategorier hittar du genom att skapa en rapport på informationskravsnivå, 
   klicka på informationskravet som du jämför med och välj därefter ”Fördelning av 
   aktiviteter”. 

 

Bilaga för alternativa lösningar: 

Saknas 

 


