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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:105) om avgifter vid
veterinär yrkesutövning;
beslutade den 29 mars 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 § förordningen
(1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning, i fråga om verkets
föreskrifter (SJVFS 1995:105) om avgifter vid veterinär yrkesutövning1
dels att 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 7 a §, samt
närmast före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
Definitioner
1 § I dessa föreskrifter förstås med
veterinärvård: åtgärd som veterinär vidtar i syfte att fastställa, utesluta, förebygga, bota eller lindra sjukdom eller annat tillstånd hos husdjur,
och
förrättning: dels förrättning som veterinär företar på grund av föreskrift eller beslut av myndighet, dels förrättning som distriktsveterinär eller
annan veterinär, som enligt ett särskilt avtal mellan en organisation och
Statens jordbruksverk är placerad på en distriktsveterinärstation, företar på
grund av begäran från enskild person eller organisation. (SJVFS
1996:139).

1 Författningen omtryckt SJVFS 1995:192 och SJVFS 1999:116.
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Stationsavgift, grundavgift och resekostnad
2 § Veterinär skall vid förrättning debitera stationsavgift, grundavgift och
resekostnad enligt följande:
1. För varje förrättning som utförs av en distriktsveterinär debiteras, om
inte annat särskilt anges, stationsavgift som Jordbruksverket särskilt
beslutat för varje veterinärstation. Vid förrättning som enbart omfattar
receptförskrivning skall inte stationsavgift tas ut.
2. För varje förrättning debiteras, om inte annat särskilt anges, grundavgift med 180 kronor. Denna grundavgift omfattar tiden för veterinärens
inställelse upp till 30 minuter. Den omfattar även sådan åtgärd som annars
skall debiteras i enlighet med 3 eller 4 §§ men som är av så enkel
beskaffenhet, att den enligt veterinärens bedömning inte bör debiteras
utöver grundavgiften. I de fall inställelsen tagit längre tid än 30 minuter,
skall veterinären debitera utökad grundavgift med 90 kronor per påbörjad
15-minutersperiod för den tid som överstiger 30 minuter. Sådan utökad
grundavgift får dock inte tas ut för förrättningar som avses i 2 a §, och inte
heller om Jordbruksverket har beslutat annat. I de fall då veterinärvård
lämnats eller andra veterinära arbetsuppgifter utförts på en distriktsveterinärstation skall debitering enligt denna punkt inte ske i andra fall
än då detta följer av 4 § avsnitt I sista stycket och avsnitt III sista stycket.
3. För varje förrättningsbesök debiteras resekostnad beräknad på
avståndet från stationeringsorten, eller annat ställe där veterinären i
tjänsten befinner sig, med 2 kronor och 60 öre per kilometer. Veterinären
skall om möjligt samordna sina förrättningsresor. Vid samordnad förrättningsresa skall resekostnaden om möjligt fördelas lika mellan de berörda
djurägarna. Ingen av dem får dock debiteras högre resekostnad än som
skulle ha utgått för förrättningsresa till vederbörande ensam. (SJVFS
1999:116).
2 a § Vid förrättningar som avser sjukvård av nötkreatur, svin, får, getter
och hägnat vilt som hålls för produktion av livsmedel, samt hästar inom
jord- eller skogsbruket, får veterinären inte debitera högre grundavgift och
resekostnad enligt 2 § punkterna 2 och 3 än vad som gäller vid inställelse
upp till 30 minuter respektive vid 30 kilometer enkel resa.
Första stycket skall inte tillämpas vid förrättningar avseende provtagning och andra förebyggande åtgärder på djur utan sjukdomssymptom
eller skador, om inte Jordbruksverket i särskilda fall beslutat annat. (SJVFS
1996:139).
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Ersättning för veterinärvård m.m., animalieproducerande djur
3 § För förrättningar avseende veterinärvård och andra veterinära arbetsuppgifter avseende animalieproduktionens djur och hästar, som huvudsakligen används i jord- och skogsbruk, debiteras utöver ersättning enligt
2 och 2 a §§ avgift i enlighet med punkterna 1, 2 eller 3 nedan. Detta gäller
endast om Jordbruksverket inte beslutat att annan ersättning skall
debiteras.
1. Åtgärder som skall ingå i grundavgiften
A. Enklare okomplicerad undersökning och behandling av
enstaka gris, kalv, får eller get
eller
B. Avhorning av högst två djur som är yngre än två månader i ambulant praktik
eller
C. Återbesök av enklare och uppföljande karaktär
2. Vissa åtgärder
Om inte annat anges, avses debitering per åtgärd

A.
B.
C.
D.
E.

Enklare intyg och receptförskrivelser utan rådfrågning
Receptförskrivning efter rådfrågning
Nödslaktsintyg
Enklare kemisk eller bakteriologisk undersökning
Avhorning av djur som är yngre än två månader utöver
två stycken
F. Avhorning av djur som är två månader eller äldre
G. Normalkastration av gris, kalv, får eller get som är äldre
än 2 veckor och yngre än två månader
H. Normalkastration av gris, kalv, får eller get som är två
månader eller äldre
I. Dräktighetsundersökning av ko
J. Okomplicerade operationer av inguinalbråck, kryptorchism och navelbråck hos gris som väger högst 25 kilo
K. Ingrepp som avses under J per djur utöver ett
L. Seminering (rutinbesök)
M. Kejsarsnitt, nötkreatur

Avgift
kronor
40
60
60
60
30
50
50
100
30
100
60
30
1400
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N.

O.

Operation av löpmagsdislokation:
LDA/RDA
med Grymer/Sterner-sutur
Operation av “vasst“

1200
400
1200

3. Tidsdebitering

A. För upp till 30 minuters förrättning
B. Därutöver för varje påbörjad 15-minutersperiod

Avgift
kronor
150
75

Vid andra förrättningar än de som avses under punkt 1 eller 2 skall, och
vid förrättningar som tar längre tid än 30 minuter får, debitering ske för
minst 30 minuter med 150 kronor och därutöver med 75 kronor per påbörjad
15-minutersperiod. Vid förrättningar som omfattar både sådana moment
som avses under punkten 2 och moment för vilka tidsdebitering skall ske,
får debitering ske för respektive moment var för sig. Vid kombinerad
debitering får tidsdebiteringen endast avse åtgärder för vilka debitering
per åtgärd inte sker.
Beräkningen av tidsåtgången skall innefatta genomgång av anamnes,
veterinära undersökningar och åtgärder, receptförskrivning samt meddelande av de råd och anvisningar som erfordras eller efterfrågas. (SJVFS
1996:139).
Ersättning för veterinärvård m.m., övriga djurslag
4 § För förrättningar avseende veterinärvård och andra veterinära arbetsuppgifter avseende andra djur än de som omfattas av 3 § debiteras, utöver
ersättning enligt 2 §, avgift i enlighet med avsnitten I, II och III nedan.
Vid andra förrättningar än de som avses i avsnitten I, II och III skall,
och vid förrättningar som tar längre tid än 30 minuter får, debitering ske för
minst 30 minuter med 180 kronor och därutöver med 90 kronor per påbörjad
15-minutersperiod. Vid förrättningar som omfattar både sådana moment
som avses i punkterna I.2 och III A-J samt moment för vilka tidsdebitering
skall ske, får debitering ske för respektive moment var för sig. Vid
kombinerad debitering får tidsdebitering endast avse åtgärder för vilka
debitering per åtgärd inte sker.
Första och andra styckena gäller endast om Jordbruksverket inte beslutat att annan ersättning skall debiteras.

4

SJVFS 2000:65
Saknr D 75
I. Andra hästar än de som används i jord- och skogsbruk
1. Åtgärder som skall ingå i grundavgiften
A. Vaccination med eller utan intyg för en häst
B. Återbesök av enklare och uppföljande karaktär
2. Vissa åtgärder
Om inte annat anges, avses debitering per åtgärd

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Enklare intyg och receptförskrivelser
Receptförskrivning efter rådfrågning
Nödslaktsintyg
Intyg livskada
Mer omfattande intyg
Provtagningar
Vaccination utan intyg utöver en häst
Vaccination inklusive intyg utöver en häst
Besiktning av en vuxen häst för försäkring, inklusive
intyg
J. Besiktning av föl för försäkring, inklusive intyg
K. Besiktning med rörelsekontroll för friskintyg efter
startförbud, inkl. kontroll vid körning i tävlingsmässigt
tempo
L. Normalkastration inklusive sedering och anestesi
M. Kastration av häst på betäckt funikel

Avgift
kronor
40
60
60
160
320
60
40
60
320
240

400
600
1000

I de fall då veterinärvård enligt C-M lämnats eller andra veterinära
arbetsuppgifter utförts på en distriktsveterinärstation skall debitering för
sådan grundavgift som avses i 2 § punkt 2 tas ut med 100 kr.
II. Hästar vid stuteri
Avgift
kronor
A. Enhetspris per påbörjat sto och säsong, inkluderande
grundavgift enligt 2 § punkt 2, för normalt förekommande gynekologiska undersökningar, spermabedömningar och inseminationer
färsksperma, inklusive transportsperma
fryst sperma

1160
2360
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För arbeten där debitering enligt A inte är tillämplig, debiteras enligt
tidstaxa med 180 kr för den första halvtimmen och därefter med 90 kr per
påbörjad 15-minutersperiod.
III. Sällskapsdjur
Om inte annat anges, avses debitering per åtgärd

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Enklare intyg och receptförskrivelse
Receptförskrivning efter rådfrågning
Vaccination av en hund eller katt inklusive intyg
Vaccination av två eller flera hundar eller katter med
samma ägare, inklusive intyg
Vid vaccination i samma serie, per djur
Avlivning av katt
Avlivning av hund
Identitetsmärkning av hund eller katt
Identitetsmärkning av en kull med hundar eller katter per
djur
Enklare undersökning och behandling av små sällskapsdjur, såsom marsvin, kanin och fåglar

Avgift
kronor
40
60
140
100
100
200
250
180
90
100

Då veterinären under beredskap behöver inställa sig särskilt vid veterinärstationen, skall debitering även ske enligt 2 § punkt 2 första till och med
fjärde meningen, om inte Jordbruksverket beslutat annat. (SJVFS
1997:109).
Förrättningar som officiell veterinär eller vid uppdrag för myndighet
eller organisation
5 § 2 Vid förrättning som officiell veterinär samt veterinärt arbete som
utförs på uppdrag av myndighet eller organisation, debiteras utöver 2 §
punkt 3 ersättning för minst 30 minuters arbete med 180 kronor och därutöver med 90 kronor per påbörjad 15-minutersperiod. Debitering skall
därvid ske för all den tid som åtgår för inställelse, arbetets utförande samt
för förberedande och uppföljande administrativt arbete. Debitering av
grundavgift enligt 2 § punkt 2 skall inte ske.
Vid gränskontroll enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje
land till Europeiska unionen (EU) och Norge skall, utöver debitering enligt
2 § punkt 3 samt debitering enligt första stycket för den tid som

2 Senaste lydelse SJVFS 1998:42.
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åtgår för inställelse, förberedande och uppföljande administrativt arbete,
debitering för kontrollerna ske enligt följande. För arbetets utförande
debiteras 45 kronor per ton levande vikt. Avgiften för kontrollerna samt
förberedande och uppföljande administrativt arbete får inte understiga 270
kronor per sändning, utom vid kontroll av djur som inte behöver genomgå
individuell klinisk undersökning. Om den tid som åtgår för kontroll samt
förberedande och uppföljande administrativt arbete överstiger 45 minuter
skall debitering dock ske enligt första stycket.
Vid förrättning enligt första stycket som utförs av distriktsveterinär
debiteras stationsavgift enligt 2 § punkt 1. Vid förrättning enligt första
stycket som utförs av annan veterinär än distriktsveterinär debiteras en
administrativ avgift med 40 kronor per förrättning.
Vid förrättning som utförs av officiell veterinär vid gränskontrollstation
debiteras en gränskontrollavgift med 40 kronor per förrättning. Vid
debitering av gränskontrollavgift skall debitering av stationsavgift enligt 2
§ punkt 1 eller administrativ avgift enligt tredje stycket inte ske.
Annan debitering än som avses i första stycket får ske om Jordbruksverket träffat avtal härom. (SJVFS 2000:65).
6 § Vid arbete som ban- eller tävlingsveterinär som avses i 33 § djurskyddsförordningen (1988:539) skall veterinären debitera enligt 2 § punkt 2
första meningen oavsett tidsåtgången för inställelsen, 2 § punkt 3 samt
timersättning motsvarande 180 kronor per påbörjad halvtimme. Debitering
skall ske för all den tid som åtgår för arbetets utförande samt för
förberedande och uppföljande administrativt arbete.
Vid förrättning som avses i första stycket debiteras en administrativ
avgift med 40 kronor per tävlingstillfälle.
Annan debitering än som avses i första stycket skall ske om Jordbruksverket avtalat om detta. (SJVFS 1996:139).
Förrättning på obekväm arbetstid
7 § Avgifter enligt 2 § punkt 2, 3 - 5 §§ samt timersättningen enligt 6 §
första stycket höjs med 50 procent om förrättningen utförs på lör-, söneller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, eller måndag till fredag före
klockan 08.00 och efter klockan 17.00. Detta gäller dock inte förrättningar
som avser hästar på stuteri för vilka enhetspris debiteras enligt 4 § punkt II
A. (SJVFS 1997:109).
Procentuellt tillägg på vissa avgifter (SJVFS 2000:65)
7 a § På avgifter för förrättningar enligt 2 § punkt 2 och 3 - 4 §§, 5 § första
och andra styckena samt 6 § första stycket, med undantag för debitering
enligt 2 § punkt 3, tillkommer ett procentuellt tillägg om
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högst 25 procent. Tilläggets storlek fastställs av Jordbruksverket genom
särskilt beslut. (SJVFS 2000:65).
Material, läkemedel, handräckning m.m.
8 § Material och läkemedel samt övriga utlägg som förrättningen medför,
skall debiteras till självkostnadspris.
Om den för vilkens räkning förrättningen utföres inte ger veterinären
behövlig handräckning och veterinären själv måste tillhandahålla sådan,
skall veterinären debitera kostnaderna härför.
9 § De avgifter som avses under 2 - 8 §§ inkluderar inte moms. (SJVFS
1995:192).
10 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 1995:192).

------------------------Denna författning3 träder i kraft, i fråga om 6 § den 1 januari 1996 och i
övrigt, den 1 juli 1995, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1994:204) om avgifter vid veterinär yrkesutövning samt Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1981:14) om taxa för gränsveterinärer
skall upphöra att gälla.
------------------------Denna författning4 träder i kraft den 14 september 1995.
------------------------Denna författning5 träder i kraft i fråga om 6 § den 1 april 1996 och i
övrigt den 1 januari 1996.
-------------------------

3 SJVFS 1995:105.
4 SJVFS 1995:136.
5 SJVFS 1995:192.
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Denna författning6 träder i kraft den 15 januari 1997, då Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LBS 1975:30) om ersättning för förrättningsbesök
hos avlägset boende djurägare skall upphöra att gälla.
------------------------Denna författning7 träder i kraft den 1 januari 1998.
------------------------Denna författning8 träder i kraft den 1 maj 1998.
------------------------Denna författning9 träder i kraft den 1 juli 1998.
------------------------Denna författning10 träder i kraft den 15 november 1999.
------------------------Denna författning11 träder i kraft den 4 april 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Anna Waldensten
(Djurskyddsenheten)

6 SJVFS 1996:139.
7 SJVFS 1997:109.
8 SJVFS 1998:42.
9 SJVFS 1998:69.
10 SJVFS 1999:116.
11 SJVFS 2000:65.

9

