
 

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS 
- administrativa bördor för företagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreskriftens namn:  Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:XX) om specialistkompetens för veterinärer, Saknr. C25 

 

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  

4 kap. 11 § Upprätta en 
individuell 
utbildningsplan. 

3 kap. 4 § förordningen (2009:1386) om 
verksamhet inom djurens hälso- och 
sjukvård 

1) Att utbilda sig till 
specialist är en 
möjlighet, inte en 
skyldighet. Att vara 
handledare är inte 
heller tvingande utan 
ett frivilligt uppdrag. 
(Se kap. 6 och 9 
konsekvensanalys) 

2) Nej  

Klinik/ enskild 
veterinär samt 
handledare vid klinik 
= 2 veterinärer 

8 timmar 60 235680 

4 kap. 12 §  Ta fram loggböcker 
- engångskostnad 

3 kap. 4 § förordningen (2009:1386) om 
verksamhet inom djurens hälso- och 
sjukvård 

 Sveriges 
Veterinärmedicinska 
Sällskap 

264 timmar 1 129637 

5 kap 6 §  Utfärda utlåtande 
om en veterinär 
misslyckas vid sin 
examination till 
specialist. 

3 kap. 4 § förordningen (2009:1386) om 
verksamhet inom djurens hälso- och 
sjukvård 

 Sveriges 
Veterinärmedicinska 
Sällskap (1 veterinär) 

20 timmar 1 9821 

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. 



Upphävs C23 7 
kap 15 § 

Ansöka om 
godkänd 
utbildningsplats 

3 kap. 4 § förordningen (2009:1386) om 
verksamhet inom djurens hälso- och 
sjukvård 

 Enskild veterinär vid 
klinik 

8 timmar 14 -54992 

Upphävs Hantera remisser 
såsom ansökningar 
om dispens om 
tillgodräknande av 
tid. 

3 kap. 4 § förordningen (2009:1386) om 
verksamhet inom djurens hälso- och 
sjukvård 

 Sveriges 
Veterinärmedicinsak 
Sällskap ESK( 3 vet 
+ 1 Admin) 

56 timmar 1 -27500 

Upphävs C23 7 
kap 15 §  

Hantera ansökan 
om godkänd 
utbildningsplats 

3 kap. 4 § förordningen (2009:1386) om 
verksamhet inom djurens hälso- och 
sjukvård 

 Sveriges 
Veterinärmedicinsak 
Sällskap ESK( 3 vet 
+ 1 Admin) 

168 timmar 1 -82496 

Summan administrativ kostnad per år 
År 1:       375138  

Därefter: 245501 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor 

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

Kronor 

164988 

  

 
 
  



Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att: 
 

  

        Minska med kronor x kr per år 

         Vara oförändrad  

         Öka med  80513 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. 


