Djurskyddsmyndighetens
författningssamling

ISSN 1652-3040

Djurskyddsmyndigheten
Box 80
532 21 SKARA
Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avgifter i
vissa ärenden;
beslutade den 1 november 2005.
Djurskyddsmyndigheten föreskriver, med stöd av 57 och 60 §§ djurskyddsförordningen (1988:539), följande:
Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter gäller avgifter i ärenden om
1. förprövning eller godkännande i efterhand av åtgärder i fråga om stall
eller annat förvaringsutrymme för djur enligt 5 och 6 §§ djurskyddsförordningen och 3 a § djurskyddslagen (1988:534),
2. godkännande på förhand och besiktning av anläggningar och andra
förvaringsutrymmen för försöksdjur enligt 55 § första och andra stycket
djurskyddsförordningen,
3. tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen inklusive godkännande
av föreståndare enligt 20 § djurskyddslagen,
4. godkännande enligt 37 § djurskyddsförordningen,
5. godkännande av ny teknik enligt 7 och 8 §§ djurskyddsförordningen,
6. registrering av djurtransportörer enligt 1 kap. 6 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande
djur,
7. undantag från kravet på ligghall för utegångsdjur enligt 1 kap. 38 §
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:17) om
djurhållning inom lantbruket m.m. samt
8. undantag enligt 13 a § djurskyddsförordningen från kravet på bete för
nötkreatur.
Förprövning
2 § I ärenden om godkännande på förhand (förprövning) enligt 5 § djurskyddsförordningen ska sökanden betala avgift enligt följande:
1. Ansökan som avser nybyggnation för ett mindre antal djur med
användande av beprövad teknik eller mindre om- eller
tillbyggnation........................................................................................... 3 000 kr
2. Ansökan som avser annan nybyggnation än sådan som avses
i punkt 1 eller större om- eller tillbyggnation….......................................6 000 kr
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Efterhandsprövning
3 § I ärenden om godkännande i efterhand (efterhandsprövning) enligt 3 a §
djurskyddslagen ska den som var ägare av stallet eller förvaringsutrymmet när
åtgärden vidtogs, utöver den särskilda avgift som avses i 3 § fjärde stycket
djurskyddslagen (1988:534), betala avgift enligt följande:
1. Nybyggnation för ett mindre antal djur eller mindre om- eller
tillbyggnation........................................................................................... 3 000 kr
2. Annan nybyggnation än sådan som avses i punkt 1 eller
större om- eller tillbyggnation................................................................. 6 000 kr
Förhandsgodkännande av anläggningar och andra förvaringsutrymmen
för försöksdjur
4 § I ärenden om godkännande på förhand enligt 55 § första stycket
djurskyddsförordningen ska sökanden betala avgift enligt följande:
1. Enstaka utrymme och enkelt ärende................................................. 2 400 kr
2. Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning.........................3 700 kr
3. Flera utrymmen och större utredning................................................ 4 900 kr
4. Flera utrymmen och mycket omfattande utredning.......................... 9 100 kr
Besiktning av anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur, inklusive utlåtande efter besiktning
5 § I ärenden om besiktning av anläggningar och andra förvaringsutrymmen
för försöksdjur enligt 55 § andra stycket djurskyddsförordningen ska sökanden
betala avgift enligt följande:
1. Besiktning av sådan anläggning och andra förvaringsutrymmen för
försöksdjur som avses i 4 § 1 och 2 ..................................................... 11 400 kr
2. Besiktning av sådan anläggning och andra förvaringsutrymmen för
försöksdjur som avses i 4 § 3 och 4 ..................................................... 15 300 kr
Tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen, inklusive godkännande av
föreståndare enligt 20 § djurskyddslagen
6 § I ärenden om tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen, inklusive godkännande av föreståndare enligt 20 § djurskyddslagen, ska sökanden betala avgift
enligt följande:
1. Enkelt ärende ................................................................................... 1 200 kr
2. Ärende där mindre utredning krävs.................................................. 2 400 kr
Godkännande av anläggning för offentlig förevisning
7 § I ärenden om godkännande av anläggning för offentlig förevisning
enligt 37 § djurskyddsförordningen ska sökanden betala ansökningsavgift enligt
punkt 1. Därutöver ska sökanden betala avgift enligt någon av punkterna 2-5:
1. Ansökningsavgift ............................................................................. 2 000 kr
2. Enstaka utrymme och enkelt ärende ................................................ 4 400 kr
3. Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning.........................7 700 kr
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4. Flera utrymmen och större utredning..............................................16 100 kr
5. Flera utrymmen och mycket omfattande utredning........................ 24 600 kr
Godkännande av ny teknik
8 § I ärenden om ny teknik ska sökanden betala avgift enligt följande:
Kategori I (Enkelt ärende)…………………………………………… 2 000 kr
Kategori II (Ärende som avgörs efter mindre utredning)………......... 4 000 kr
Kategori III (Ärende som avgörs efter försöksmässig provning)
a) avgift vid beslut om provning……………………..................... 2 000 kr
b) avgift vid beslut efter provning……………………………….. 4 000 kr
Registrering av transportör
9 § För varje ansökan om registrering av sådan transportör som avses i 1 kap.
6 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om
transport av levande djur ska sökanden betala en avgift om 800 kr.
Undantag från kravet på ligghall för utegångsdjur
10 § I ärenden om undantag från kravet på ligghall för utegångsdjur enligt
1 kap. 38 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd
(DFS 2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m. ska sökanden betala
ansökningsavgift enligt punkt 1. Därutöver ska sökanden betala avgift enligt
någon av punkterna 2-4:
1. Ansökningsavgift………………………………………………......... 750 kr
2. Enkelt ärende ................................................................................... 1 500 kr
3. Ärende där mindre utredning krävs.................................................. 4 500 kr
4. Ärende där större utredning krävs……………………………….. 10 500 kr
Undantag från kravet på bete för nötkreatur
11 § I ärenden om undantag enligt 13 a § djurskyddsförordningen från kravet
på bete för sådana nötkreatur som avses i 10 och 11 §§ djurskyddsförordningen
och som prövas av Djurskyddsmyndigheten ska sökanden betala ansökningsavgift enligt punkt 1. Därutöver ska sökanden betala avgift enligt någon av
punkterna 2-4:
1. Ansökningsavgift ……………………………………....................... 750 kr
2. Enkelt ärende ................................................................................... 1 500 kr
3. Ärende där mindre utredning krävs.................................................. 4 500 kr
4. Ärende där större utredning krävs……………………………….. 10 500 kr
Besiktning och särskild utredning
12 § I avgifterna enligt 2 och 3 §§ samt 7 § 2-5 ingår en besiktning.
För ombesiktning eller om mer än en besiktning i ärenden enligt 2 eller 3 §
behöver göras, debiteras utöver avgiften ett tillägg om 1 500 kr för varje sådant
besiktningstillfälle.
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Om särskild utredning behöver göras för att ett ärende enligt 2 eller 3 § ska
kunna prövas, debiteras utöver den ordinarie avgiften ett tillägg om 500 kr per
timme.
För ombesiktning eller om ytterligare utredning behöver göras för att ett
ärende enligt 4, 5, 6 eller 7 § ska kunna avgöras, debiteras utöver den ordinarie
avgiften ett tillägg om 700 kr per timme.
Betalning av avgift
13 § Ansökningsavgiften enligt 7, 10 och 11 §§ ska betalas i samband med att
ansökan ges in till den myndighet som skall pröva ärendet. Om avgiften inte
betalas, tas ärendet inte upp till prövning.
Sådana besiktningsavgifter som avses i 12 § andra stycket och som gäller
ärenden enligt 2 §, ska betalas efter varje genomförd besiktning. Besiktningsavgiften ska dock betalas samtidigt som den ordinarie avgiften om det på
förhand är uppenbart att mer än en besiktning behöver göras.
Övriga avgifter ska betalas när ärendet har avgjorts.
14 § Om det finns särskilda skäl får Djurskyddsmyndigheten bestämma
avgifterna i 4, 5, 6, 10 och 11 §§ till ett lägre belopp och länsstyrelsen
bestämma avgifterna i 2, 3 och 7 §§ samt 12 § andra stycket till ett lägre
belopp.
------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning träder i kraft den 10 december 2005 då Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:65) om avgifter i vissa ärenden enligt
djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539), upphör
att gälla.

MATZ HAMMARSTRÖM

Gunnar Palmqvist
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