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Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid veterinär
yrkesutövning;
beslutade den 28 juni 2001
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 § förordningen
(1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning, följande.
Definitioner
1 § I dessa föreskrifter avses med
förrättning: uppdrag som utförs av en distriktsveterinär, uppdrag som
en veterinär utför enligt en föreskrift eller ett beslut av en myndighet samt
uppdrag som en veterinär utför på begäran av en enskild person eller
organisation, och
veterinärvård: åtgärd som en veterinär vidtar i syfte att fastställa,
utesluta, förebygga, bota eller lindra sjukdom eller annat tillstånd hos ett
djur.
Stationsavgift, reseavg ift och inställelseavgift
2 § Vid en förrättning skall veterinären debitera stationsavgift, reseavgift
och inställelseavgift enligt följande:
1. Stationsavgift: För varje förrättning som utförs av en distriktsveterinär debiteras, om inte annat anges i 6 eller 7 §§, en stationsavgift som
Statens jordbruksverk särskilt har beslutat för varje veterinärstation.
2. Reseavgift: För varje förrättning debiteras, om inte annat anges i 3,
6 eller 7 §§, en reseavgift beräknad på avståndet från distriktsveterinärstationen eller annan plats där veterinären i tjänsten befinner sig till förrättningsorten. Reseavgiften per kilometer beslutas särskilt av Jordbruksverket. Veterinären skall om möjligt samordna sina förrättningsresor. Vid
en samordnad förrättningsresa skall reseavgiften fördelas lika mellan de
besökta förrättningsplatserna.
3. Inställelseavgift: För varje förrättning debiteras, om inte annat anges i 3, 6 eller 7 §§, en inställelseavgift. Inställelseavgiften gäller för en
inställelsetid om längst 30 minuter. Om inställelsetiden är längre än 30
minuter debiteras därutöver inställelseavgift enligt timtaxa. Inställelseavgiften och timtaxan beslutas särskilt av Jordbruksverket. Om veterinärvård eller andra veterinära arbetsuppgifter har utförts på distriktsveteri-
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närstationen skall inställelseavgift inte debiteras utom vid sådan sjukresa
under beredskapstid som innebär att veterinären måste inställa sig på
stationen för att behandla djuret.
3 § Vid förrättningar som avser akut sjuka djur som hålls för produktion
av livsmedel får avlägset boende djurhållare debiteras reseavgift för
längst 30 kilometers enkel resa och inställelseavgift för längst 30 minuters
inställelsetid.
Avgift om djurhållare uteblir från en avtalad tid
4 § En djurhållare som uteblir från ett avtalat veterinärbesök får debiteras
en avgift om högst 300 kronor. Vid veterinärbesök hos djurhållaren får
dessutom reseavgift enligt 2 § punkten 2 debiteras.
Ersättning för veterinärvård
5 § Vid förrättningar avseende veterinärvård och andra veterinära arbetsuppgifter, sker debitering per åtgärd eller enligt timtaxa.
1. Åtgärdspris: Pris per åtgärd beslutas särskilt av Jordbruksverket för
varje veterinärstation.
2. Timtaxa: Debitering enligt timtaxa skall ske för varje påbörjad 30minutersperiod. Beräkningen av tidsåtgången skall innefatta förberedelse
och efterarbete, genomgång av anamnes, veterinära undersökningar och
åtgärder, receptförskrivning samt meddelande av de råd och anvisningar
som erfordras eller efterfrågas.
3. Rådgivning: Förrättningar som avser rådgivning inom förebyggande djurhälsovård debiteras enligt timtaxa.
Timtaxorna beslutas särskilt av Jordbruksverket.
Förrättningar som utförs av en officiell veterinär eller på uppdrag av
en myndighet eller organisation samt av ban- eller tävlingsveterinär
6 § Vid förrättningar som utförs av en officiell veterinär och för veterinärarbete som utförs på uppdrag av en myndighet eller organisation skall
debitering ske i enlighet med vad som anges i särskilt beslut av Jordbruksverket.
7 § Vid arbete som ban- eller tävlingsveterinär enligt djurskyddsförordningen (1988:539) skall debitering ske i enlighet med vad som anges i
särskilt beslut av Jordbruksverket.
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Förrättningar på obekväm arbetstid
8 § För veterinärvård och andra veterinära arbetsuppgifter som utförs på
obekväm arbetstid debiteras ett tillägg på arvodesdelen enligt 2 § punkten
3 och 5 §.
Tilläggens storlek beslutas särskilt av Jordbruksverket.
Procentuellt tillägg på vissa avgifter
9 § På avgifter för förrättningar enligt 2 § punkten 3 och 5–7 §§ tillkommer ett procentuellt tillägg. Tilläggets storlek beslutas särskilt av Jordbruksverket.
Kostnader som förrättningen medför
10 § Material, läkemedel och övriga kostnader som förrättningen medför
skall debiteras.
Om den på vars uppdrag förrättningen utförs inte ger veterinären behövlig handräckning och veterinären själv måste tillhandahålla sådan
skall kostnaderna för handräckningen debiteras enligt den av
Jordbruksverket beslutade timtaxan.
Påminnelseavgift
11 § Avgift får tas ut för skriftlig betalningspåminnelse. Avgiftens storlek
anges i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader
m.m.
Övriga bestämmelser
12 § Samtliga avgifter och tillägg som anges i det avtal eller de särskilda
beslut av Jordbruksverket som hänvisas till i dessa föreskrifter är angivna
exklusive moms.
13 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
-------------------------
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Denna författning träder i kraft den 10 juli 2001, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:105) om avgifter vid veterinär yrkesutövning skall upphöra att gälla.
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