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Föreskriftens namn: Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand   

 

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  

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. 



6 § Borttaget krav på 
individuell 
journalföring vid 
frivillig vaccination. 

Djurhållaren kan 
journalföra 
vaccinationerna 
genom att spara en 
kopia av 
veterinärens 
behandlingsbevis 
där identiteten på 
de behandlade 
djuren ska framgå. 
Tidsåtgången för 
journalföringen är 
då oberoende av 
antalet vaccinerade 
djur per 
vaccinationstillfälle. 

 

Epizootilagen (1999:657), 8 §. 

Epizootiförordningen (1999:659), 4 §. 

Lagen (2006:806) om provtagning på 
djur, m.m, 8 – 9 §§. 

Förordningen (2006:815) om provtagning 
på djur, m.m, 5 – 9 §§. 

 

 

 

 

1) Här beskrivs den 
snabbaste journalföringen 
som kan utföras i och med 
att det är veterinärens 
behandlingsbevis som ska 
sparas.  

2) Den administrativa bördan 
är inte utöver vad den legala 
grunden kräver. 

I princip djurhållare 
som håller får eller 
nötkreatur inom det 
som var 
vaccinations-
område 2 och 3. I 
praktiken dock 
bara de som har 
får eftersom 
journalföring av 
behandlingar ändå 
behöver utföras på 
individnivå för alla 
nötkreatur enligt 
annan lagstiftning. 

 

 
5 min Ett 30-tal 

djurhållare. 

-712kr 

        

        

        

        

Summan administrativ kostnad per år -712 kr 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor 

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

eller det allmänna rådet. 

Kronor 

712 kr 

  

 

 

  



Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att: 
 

  

       X   Minska med kronor 712 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. 


