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Veterinareri Sverige
c/o leg.vet.Lars-HakanHakansson
Bangardsgatan8/129
523 37 ULRICEHAMN

Ni har i skrivelse som kom in till Konkurrensverket den 5 maj 2011 (dnr 349/2011)
sti:illttva fragor angaende distriktsveterinarorganisationen (DVO). Dels onskar Ni
fa klarlagt huruvida DVO:s verksamhet ar att anse som myndighetsverksamhet,
dels huruvida samma verksamhet faller under konkurrenslagstiftningen.

I Konkurrensverkets svar av den 9 maj 2011 framhalls att statliga verksamheter
ofta innefattar verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, vilket innebar
att konkurrensreglema ar tillampliga. Konkurrensverket menar emellertid att
nagon sarskild utredning i fragan om vad i DVO:s verksamhet som hor till sadan
verksamhet och vad som hor till myndighetsverksamhet inte ar motiverad.

I skrivelse av den 9 juni 2011,med hanvisning till Konkurrensverkets svar av den
9 maj 2011, anhaller Ni aterigen om att Konkurrensverket ska genomfora en
sarskild utredning i syfte att fa svar pa vilka verksamheter som faller inom
respektive utanfor konkurrenslagen.

Konkurrensverket ar val medvetet om att det veterinara omradet kiinnetecknas av
olika typer av konkurrensproblem. I detta avseende vill Konkurrensverket bland
annat hiinvisa till sitt remissyttrande i Betiinkandet Veterinar faltverksamhet i nya
former (SOU 2007:24).

Marknaden for djursjukvard utmarks av konkurrensproblem och konflikter
mellan DVO och privata veterinarer. Har saknas viktiga forutsattningar for en
fungerande konkurrens och en effektiv resursanvandning till nytta for det
allmiinna, djuragare eller konsumenter. Detta kan sarskilt missgynna de sma
foretagen inom djursjukvarden.

Konkurrensverket anser att det ar olampligt att £Orenaaffars- och kundrelationer
med myndighetsutovning dar kundema ar tillsynsobjekt. Vidare anser
Konkurrensverket att Jordbruksverket har dubbla roller, dvs. bade en producent-
och myndighetsroll, som innefattar myndighetsutovning. Det ar viktigt att skilja
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pa myndighetsutovning, som i verkets mening lampligast bor drivas i offentlig
regi, och andra uppgifter, som i vissa fall kan motivera en avknoppning.
Konkurrensverket har tidigare foreslagit olika atgarder for att komma tillratta
med dessa problem.l

En mer detaljerad uppdelning av vilka situationer som faller innanfor respektive
utanfor konkurrensreglemas tillampningsomdde later sig inte goras utan en
utredning av de manga situationer som kan uppkomma i DVO:s verksamhet. En
sadan utredning ar enligt Konkurrensverkets bedomning fortfarande inte
motiverad. Arendet ar harmed avslutat.
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