
 

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS 
- administrativa bördor för företagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreskriftens namn: Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (Dnr.: 3.1.16-18448/2018) 

 

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  

Bilaga 3 Ta fram kalkyler Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1305/2013 

Nej 
Nej 

Företag som ansökan 

gruppbildningsstödet 

inom EIP 

180 minuter 6 per år 13500 

Bilaga 3 Kompettera 
ansökan 

Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1303/2013 och  

Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1305/2013 

Nej 

Nej 

Småföretag som 

söker stöd inom 

lokalt ledd 

utveckling 

5 minuter 130 per år 2383 

        

Summan administrativ kostnad per år 15883 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor 

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av föreskriften 

eller det allmänna rådet. 

Kronor 

938 212 kr per år. 

  

 

 

  

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. 



Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att: 
 

  

        Minska med kronor 922 329 kr per år 

         Vara oförändrad  

         Öka med  x 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. 


