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Justering av Statens jordbruksverks beslut 2014-06-26 
avseende principer kring beräkning av ersättning för 
veterinära tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
principer för bedömning av områden där 
Distriktsveterinärerna bedriver verksamhet samt 
principer för viss intäkts- och kostnadsfördelning i 
distriktsveterinärverksamheten 

Det finns behov att förtydliga det sjunde stycke i beslutet som rör hur kommande 

överkompensationsjämförelser ska ställas upp. 

Texten i det stycket har avsett att i ord beskriva uppställningen för en 3-års 

jämförelsen utifrån hur den anges i bilaga 1. Texten har också avsett att visa hur 

den historiska sammanställning av intäkter och kostnader för kommersiell 

verksamhet ska tjäna som underlag för framtida jämförelser. 

Jordbruksverket kan nu konstatera att texten i det aktuella stycket dels har 

uppenbara fel, dels bör förtydligas.  

Det aktuella stycket bör ges följande lydelse. 

Distriktsveterinärerna utför tjänster som med statsstödsterminologi betecknas 

icke ekonomisk verksamhet (varmed avses tjänster till myndigheter), tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse (varmed avses veterinär service av allmänt intresse) 

och kommersiell verksamhet (varmed avses veterinärtjänster i övrigt). För 

bedömning från och med 2014 och framåt av om tilldelad ersättning 

överkompenserar nettokostnaderna för tillhandahållande av tjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse behöver underlag tas fram. Underlaget från 

Distriktsveterinärerna ska presenteras enligt följande. Distriktsveterinärerna 

samlade intäkter och kostnader, exklusive ersättning från anslag 1:4 avseende 

ersättning för veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse samt ett däremot 

svarande kostnadsbelopp, ska reduceras med intäkter och kostnader för icke 

ekonomisk verksamhet. Intäkter och kostnader för kommersiell verksamhet ska 

därefter, baserat på  resultatet av 3-års uppföljningen för 2011-2013 i bilaga 1, 

beräknas utifrån 4 % av kvarstående intäkter respektive 3 % av kvarstående 

kostnader. Det som därefter kvarstår är kostnader och intäkter som avser tjänster 

av allmänt ekonomiskt intresse. Nettokostnaden ska sedan jämföras med den 

ersättning som erhållits från anslag 1:4. Underlaget som Distriktsveterinärerna 

lämnar ska granskas eller revideras. 

 


