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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks Saknr D 75:2
föreskrifter (SJVFS 1995:105) om avgifter vid veterinär Utkom från trycket
den 24 oktober 2000
yrkesutövning;
beslutade den 4 oktober 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 § förordningen
(1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning, att 2 § verkets
föreskrifter (SJVFS 1995:105) om avgifter vid veterinär yrkesutövning
skall ha följande lydelse1.
Stationsavgift, grundavgift och resekostnad
2 § 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-minuters period 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
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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 3 kronor 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.
------------------------Denna författning träder i kraft den 25 oktober 2000, men skall tillämpas
från och med den 18 oktober 2000.
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