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Avgifter för Distriktsveterinärerna
BESLUT
Jordbruksverket beslutar, enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:66) (D 76) om
avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär;

1. Veterinäravgift
1.1 Åtgärdsavgift
Åtgärdsavgift ska debiteras kund för varje åtgärd som har genomförts vid förrättning.
Se Bilaga Åtgärdsavgifter.
Åtgärdsavgift är beräknad utifrån fall av normal svårighetsgrad. Vid debitering av åtgärdsavgift
ska en högre avgift debiteras då åtgärden är mer komplicerad eller tidskrävande än normalt.
1.2 Timavgift
Timavgift ska debiteras kund vid förrättning innefattande uppdrag att utföra djurhälsovård,
inspektion, föreläsning, rådgivning eller annat utredningsarbete där debitering av åtgärdsavgift
inte är aktuell.
Timavgift ska debiteras med minst 30 minuter, därefter debiteras varje påbörjad 15 minuters
period.
Se Bilaga Timavgifter.
1.3 Påslag under beredskapstid
Vid debitering av åtgärdsavgift enligt p. 1.1 ska påslag göras under beredskapstid.
Vilket påslag som ska debiteras avgörs utifrån den tid då huvuddelen av förrättningen
inkluderande resa utförs.
Vid debitering av timavgift enligt p 1.2 ska påslag göras på den del som hänför sig till
beredskapstiden.
Dag
Vardagar

Tid kl
06.00-08.00
17.00-20.00
20.00-06.00

Påslag
75 % (enkel jourtid)
75 % (enkel jourtid)
100 % (kvalificerad jourtid)

Helgdagar

06.00-20.00
20.00-06.00

75 % (enkel jourtid)
100 % (kvalificerad jourtid)
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1.4 Akutavgift
Akutavgift är en extra veterinäravgift som ska debiteras då kund begär förrättning efter
annonserad telefontid. Akutavgift ska endast debiteras under vardagar kl 8-17.
Se Bilaga Åtgärdsavgifter.

2. Basavgift
Basavgift ska debiteras kund beroende på om förrättningen har skett vid Resa eller vid Klinik.
Resa 1 Låg nivå för enkel veterinärvård.
Resa 2 Medelnivå för normal veterinärvård.
Resa 3 Hög nivå för omfattande veterinärvård.
Klinik 1 Låg nivå för enkel veterinärvård.
Klinik 2 Medelnivå för normal veterinärvård.
Klinik 3 Hög nivå för omfattande veterinärvård.

Om förrättningen utöver restid överstiger två timmar, debiteras en basavgift för de första två
timmarna och därefter en basavgift per påbörjad timme.
Se Bilaga Basavgifter.

2.1 Påslag under beredskapstid
Vid debitering av basavgift ska kund debiteras påslag under beredskapstid.
Vilket påslag som ska debiteras avgörs utifrån den tid då huvuddelen av förrättningen
inkluderande resa utförs.
Dag
Vardagar

Tid kl
06.00-08.00
17.00-20.00
20.00-06.00

Påslag
75 % (enkel jourtid)
75 % (enkel jourtid)
100 % (kvalificerad jourtid)

Helgdagar

06.00-20.00
20.00-06.00

75 % (enkel jourtid)
100 % (kvalificerad jourtid)

2.2 Tillfällen då basavgift inte ska debiteras.
Basavgift ska inte debiteras i de fall då förrättningen enbart omfattar:
- Försäljning eller komplettering av handelsvara.
- Receptförskrivning.
- Klo/näbb/ vingklippning utan sedering.
- Vid avbruten förrättning enligt p. 5.
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3. Reseavgift
3.1 Restidsavgift
Restidsavgift ska debiteras kund med en minimiavgift för de första 30 minuterna och därefter för
varje påbörjad 15minutersperiod eller enligt schablonavgift för enskild arbetsplats.
Vid debitering ska restiden fördelas mellan olika förrättningar. I restiden ingår fördröjning p.g.a.
trafikhinder, färjetransport etc.
Se Bilaga restidsavgifter.

3.1.2 Påslag under beredskapstid
Vid debitering av restidsavgift ska kund debiteras påslag under beredskapstid.
Vilket påslag som ska debiteras avgörs utifrån den tid då huvuddelen av resan utförs.
Dag
Vardagar

Tid kl
06.00-08.00
17.00-20.00
20.00-06.00

Påslag
75 % (enkel jourtid)
75 % (enkel jourtid)
100 % (kvalificerad jourtid)

Helgdagar

06.00-20.00
20.00-06.00

75 % (enkel jourtid)
100 % (kvalificerad jourtid)

3.1.3 Reducerad debitering av restidsavgift vid avlägset boende kund.
Reducering av restidsavgift ska endast göras vid förrättning rörande akut sjukt djur som
uteslutande hålls för produktion av livsmedel. Denna debitering ska göras för högst 30 minuters
restidsavgift.
3.2 Bilavgift
Bilavgift ska debiteras kund med schablonavgift enligt följande.
Resa till filial
Resa upp till 10 km, normal arbetstid
Resa över 10 km, normal arbetstid
Resa upp till 10 km, beredskapstid (även resa till klinik)
Resa över 10 km, beredskapstid (även resa till klinik)

– 0,- 80,- 150,- 160,- 300,-

I bilavgift ingår resa med bil samt eventuell resa med speciella färdmedel exempelvis färja, båt,
skoter, taxi mm.
3.3 Särskilda fall
Vid fler förrättningar på samma plats och vid samma tillfälle ska restidsavgift och bilavgift
fördelas mellan förrättningarna.
Vid resa till klinik under beredskapstid ska kund debiteras restidsavgift och bilavgift enligt ovan.
Då stuteriverksamhet debiteras per säsong ska för varje sto debiteras en restidsavgift samt en
bilavgift för normal arbetstid enligt ovan.
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4. Avgift för läkemedel och kostnader som förrättningen medför
Kund ska debiteras avgift för läkemedel, utrustning och de kostnader som förrättningen medför.
Avgift ska debiteras med tillägg på inköpspris enligt följande.
Vara/tjänst
Tillägg % Minimiavgift
4.1 Läkemedel
4.2 Foder för djur *
4.3 Materiel

30 %
35 %
35 %

10:- per läkemedel
10:- per förrättning då materiel
debiteras

4.4 Köpt tjänst **
10 %,
* Eller enligt leverantörens rekommendation.
** Avser extern laboratorieanalys, konsult, kremering, etc.

5. Avgift vid avbruten förrättning orsakad av kund
a. En kund ska debiteras ”avgift utebliven kund”, se bilaga Åtgärdsavgifter:
- Vid resa om kunden inte finns på överenskommen plats inom 15 minuter efter ankomst.
- Vid mottagningslokalen om kunden inte kommer till mottagningslokalen inom 15 minuter
efter avtalad tid.
Denna avgift ska debiteras om inte
- avbokning vid mottagningsbesök har skett under annonserad telefontid.
- avbokning vid resa har skett före det att veterinär/assistent anlänt till överenskommen plats.
b. En kund ska debiteras ”restidsavgift” vid avbruten förrättning orsakad av kund enligt p 3.1 om:
- Resa har påbörjats och den avbokas av kunden
- Resa har genomförts och kunden inte finns på överenskommen plats inom 15 minuter efter
veterinärs/assistents ankomst.
Under beredskapstid ska påslag debiteras enligt p. 1.3.
Basavgift och bilavgift ska inte debiteras vid avbruten förrättning orsakad av kund.

6. Avgift för samtal med betaltelefon
Vid samtal med betaltelefon ska kund debiteras 15 kronor per samtalsminut.

7. Öresavrundning
Slutsumma till kund avrundas till närmast helt krontal.

Thomas Svensson
Biträdande chef
Distriktsveterinäravdelningen

