
 

 

 

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS 
- administrativa bördor för företagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ange 
paragraf 
med ny 
eller 
ändrad 
administrat
iv 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 
bördan1  

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

10 b § Kontakta tillsynsman 
för tillstånd att flytta 
drönare till lokal för 
spermatappning 

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

För att bekämpa och hindra spridning av 
bisjukdom, som omfattas av föreskrift 
enligt 1 §, får regeringen eller tillsynsman 
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 

1, Ja, den legala grunden 
säger bara att 
Jordbruksverket får 
föreskriva villkor för flytt. Det 
skulle således kunna göras 
på många olika sätt. 

 

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

Företag som vill 
flytta drönare som 
finns i ett skydds- 
eller 
övervakningsområ
de eller i zon 1, zon 
2 eller zon 3. 

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

Teoretiskt kan alla 
företag vilja skicka 
drönare. Det blir 
således 475 företag. 
Det skulle också 
kunna vara så att 
vissa företag i 
upprepade fall vill 
skicka drönare. Vi 
har valt siffran 475 
som får representera 
ett genomsnittligt 
värde i 
beräkningarna. . 

475 * 0,5 * 194 = 
46 075 kr 

                                                             
1 Regeringskansliet beräknade år 2012 när de skulle ändra bisjukdomsförordningen på 10 000 biodlare. Vi räknar enbart på företag som är ungefär 475 stycken. 

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. 



 

 

10 c § Kontakta tillsynsman 
för tillstånd att flytta 
bibostäder eller 
biodlingsredskap för 
destruering eller 
sanering 

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

För att bekämpa och hindra spridning av 
bisjukdom, som omfattas av föreskrift 
enligt 1 §, får regeringen eller tillsynsman 
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 

1, Ja, den legala grunden 
säger bara att 
Jordbruksverket får 
föreskriva villkor för flytt. Det 
skulle således kunna göras 
på många olika sätt. 

 

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

Företag som vill 
flytta bibostäder 
eller biredskap från 
ett skydds- eller 
övervakningsområ
de för sanering 
eller destruktion. 

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

I realiteten är det 
ingen skillnad mot 
hur det är idag då 
det också krävs 
tillstånd av 
tillsynsman varför vi 
inte tar med denna 
summa i den slutliga 
sammanställningen. 

475*0,5*194=  
46 075 kr 

 



 

 

13 a,13 b 
§§ 

Kontakta tillsynsman 
för tillstånd om det 
råder restriktioner med 
avseende på 
amerikansk yngelröta. 

Observera att dessa 
restriktioner fanns 
tidigare i 13 § som vi 
nu upphäver. Så även 
om dessa paragafer är 
nya så fanns den 
administrativa bördan 
tidigare. I praktiken 
innebär detta att den 
administrativa bördan 
kommer att minska. Vi 
bedömmer att 
minskningen kommer 
att bli åtminstone 50 % 
men samnolikt mer. 
Det beror på hur 
många företag som 
kommer  att befinna 
sig i områden med 
restriktioner för 
amerikansk yngelröta.  

 

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

För att bekämpa och hindra spridning av 
bisjukdom, som omfattas av föreskrift 
enligt 1 §, får regeringen eller tillsynsman 
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 

1, Ja, den legala grunden 
säger bara att 
Jordbruksverket får 
föreskriva villkor för flytt. Det 
skulle således kunna göras 
på många olika sätt. 

 

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

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

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

 

Teoretiskt kan alla 
företag hamna i ett 
område med 
restriktioner för 
amerikansk 
yngelröta. Det blir 
således 475 företag. 
Det skulle också 
kunna vara så att 
vissa företag i 
upprepade fall 
behöver kontakta 
tillsynsman medan 
andra inte behöver 
det. Vi har valt 
siffran 475 som får 
representera ett 
genomsnittligt värde 
i beräkningarna. 

Eftersom 
paragraferna är nya 
så redovisar vi den 
administrativa 
bördan här som ny 
men har i 
slutsammanställning
en längst ned i detta 
dokument tagit med 
att den adminstrativa 
bördan minskar med 
50 % av vad vi 
kommer fram i 
uträkningen. 

(475*0,5*194)/2=  
23037,50 kr  

 

 



 

 

16, 16 a,17 
a,18, 21, 
23, 24, 26. 
28, 29 och 
31 §§  

Kontakta tillsynsman 
för tillstånd om det 
råder restriktioner med 
avseende på 
varroakvalster. 

Observera att dessa 
restriktioner fanns 
tidigare i 15 § som vi 
nu upphäver. Så även 
om dessa paragafer är 
nya så fanns den 
administrativa bördan 
tidigare. I praktiken 
innebär detta att den 
administrativa bördan 
kommer i realiteten att 
minska med de 
föreslagna 
ändringarna. Det är 
dock svårt att veta hur 
mycket denna 
minskning blir så vi har 
utgått från att den 
adminstrativa bördan 
blir oförändrad. 

 

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

För att bekämpa och hindra spridning av 
bisjukdom, som omfattas av föreskrift 
enligt 1 §, får regeringen eller tillsynsman 
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 

1, Ja, den legala grunden 
säger bara att 
Jordbruksverket får 
föreskriva villkor för flytt. Det 
skulle således kunna göras 
på många olika sätt. 

 

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

Företag som vill 
flytta begagnade 
bin, drottningar, 
bibostäder, 
begagnade 
biodlingsredskap, 
biodlingsprodukter 
och vaxkakor och 
avfall av dessa där 
det råder 
restriktioner med 
avseende på 
varroakvalster. 

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

 

Teoretiskt kan alla 
företag hamna i ett 
område med 
restriktioner på 
grund av 
varroakvalster. Det 
blir således 475 
företag. Det skulle 
också kunna vara så 
att vissa företag i 
upprepade fall 
behöver kontakta 
tillsynsman medan 
andra inte behöver 
det. Vi har valt 
siffran 475 som får 
representera ett 
genomsnittligt värde 
i beräkningarna.  

Eftersom 
paragraferna är nya 
så redovisar vi den 
administrativa 
bördan här som ny 
men har i 
slutsammanställning
en längst ned i detta 
dokument tagit med 
att den adminstrativa 
bördan blir 
oförändrad. 

475*0,5*194=  
46 075 kr 

 



 

 

36 b-c §  Kontakta tillsynsman 
för tillstånd om det 
råder restriktioner med 
avseende på 
trakékvalster. 

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

För att bekämpa och hindra spridning av 
bisjukdom, som omfattas av föreskrift 
enligt 1 §, får regeringen eller tillsynsman 
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 

1, Ja, den legala grunden 
säger bara att 
Jordbruksverket får 
föreskriva villkor för flytt. Det 
skulle således kunna göras 
på många olika sätt. 

 

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

Företag som vill 
flytta begagnade 
bibostäder, 
begagnade 
biodlingsredskap, 
biodlingsprodukter 
och vaxkakor och 
avfall av dessa från 
skyddsområde eller 
levande bin från 
övervaknignsområ
de med avseende 
på trakékvalster. 

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

Teoretiskt kan alla 
företag hamna i ett 
område med 
restriktioner för 
trakékvalster. Det 
blir således 475 
företag. Det kan 
också vara så att 
vissa företag i 
upprepade fall 
behöver kontakta 
tillsynsman medan 
andra inte  behöver 
det. Vi har valt 
siffran 475 som får 
representera ett 
genomsnittligt värde 
i beräkningarna. 
Dock är 
trakékvalster inte 
konstaterat i Sverige 
så sannolikheten att 
alla svenska 
biodlingsföretag 
drabbas av 
restriktioner för detta 
under samma 
säsong bedömer vi 
som mycket små.  

475*0,5*194=  
46 075 kr 

 



 

 

50 §  Biodlare ska anmäla 
nya bigårdar eller om 
de övertar en biodling. 

 

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. 

Detta villkor återfinns också i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/429 om 
överförbara djursjukdomar och om 
ändring och upphävande av vissa akter 
med avseende på djurhälsa  

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

 

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

Företag som har 
bibostäder med 
levande bin 

30 minuter per 
företag vid 
förändring. 

Det finns ungefär 
475 företag i Sverige 
som sysslar med 
biodling som 
gemnsamt har cirka 
4 600 bigårdar. Vi 
uppskattar att 
biodlarna behåller 
uppställningsplatser 
så länge det är 
lönsamt och att de 
etablerar två nya 
bigårdar per år. 

Besparingen för 
företagen nu när vi 
inte längre kräver 
att alla biodlare ska 
anmäla 
uppställningsplats 
var tredje år blir 30 
717 kronor per år. 

Med en timkostnad 
på 194 kr/timme 
beräknat på 475 
timmar blir det en 
kostnad på (475 * 
194)/3 = 30 717 kr. 

Kostnaden för att 
biodlarna ska 
rapportera 
förändringar 
innebär en kostnad 
av 194 * 237.5 = 
46 075 kronor. 

Totalt sett blir det 
en ökad kostnad 
med 46 075 – 
30 717 kr = 15 358 
kr. 

Summan administrativ kostnad per år 107 508 kr 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor2 

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

eller det allmänna rådet. 

Kronor 

126 827,50 

  

 

 

  

                                                             
2 Beräkningarna för den samlade kostnaden för upphävda administrativa bördor återfinns i konsekvensutredningen under rubriken ”Beskrivning av vilken tidsåtgång 
regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader”. 



 

 

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att: 
 

  

        Minska med kronor 19 319,50 kr per år 

         Vara oförändrad  

         Öka med kronor per år kr 

 

 

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


