
AVGIFTSTABELL 9

Veterinärvårdens avgifter

Avgift
Euro

(exkl. moms)

1. Besöks- och konsultationsarvoden

1.1. Patientbesök hos veterinären

Basavgift vid klinikbesök 16,26

Besöksavgift dagtid vid klinikbesök 30,92

Besöksavgift jourtid vid klinikbesök 44,82

Följande patienter under samma besök 12,37

Återbesök på grund av tidigare utredd sjukdom 12,37

1.2. Hembesök av veterinär

Resans längd (enkel resa), km:

•	1–10 34,61

•	11–15 37,09

•	16–20 39,56

•	21–25 42,04

•	26–30 44,53

•	31–35 46,99

•	36–40 49,44

•	41–45 51,92

•	46–50 54,38

•	över	50,	för	varje	följande	10	km 4,95

1.3. Konsultationsarvoden Avgift högst

Recept inklusive vanliga vårdanvisningar eller förnyande av recept 
och anvisningar för fortsatt vård vilka på begäran getts per telefon till 
djurets ägare eller innehavare

9,38 e/djur

Enklare telefonrådgivning under jourtid som leder till administration 
av läkemedel utan besök eller recept (tex Naseva gårdar)

8,95 e/djur

Tidskrävande veterinärmedicinsk telefonrådgivning till djurets ägare 
eller innehavare under jourtid (tiden redovisas i journalen)

65 e/h

2. Åtgärds-, inspektions-, besiktnings- och undersökningsarvoden m.m.

100 Kirurgiska åtgärder, nyttodjur Avgift högst

101 Baskirurgi
– T.ex. tandraspning, borttagning av extra spene, hornamputation, 
suturering av litet sår

28,80

102 Krävande kirurgisk åtgärd
– T.ex. kastrering, tandextraktion, avlägsnande av främmande kropp, 
dislokationsoperation, suturering av stort sår, spjälning, avlägsnande 
av tumör, navelbråck

158,13
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103 Mycket krävande kirurgisk åtgärd som är tidskrävande eller kräver 
särskild kunnighet
– T.ex. ljumskbråck, kejsarsnitt

219,23

150 Kirurgiska åtgärder, smådjur

151 Baskirurgi
– T.ex. sårsuturering, katetrisering eller kastrering av katt, avlägsnande 
av tandsten eller extraktion av mjölktand, avlägsnande av enstaka 
hudtumör

39,53

152 Krävande kirurgisk åtgärd
– T.ex. kirurgi som sträcker sig till bukhålan, kastrering av hund, ste-
rilisering av katt, insättning av öga

79,06

153 Mycket krävande kirurgisk åtgärd som är tidskrävande eller kräver 
särskild kunnighet
– T.ex. omfattande avlägsnande av juvertumör hos hund, magvridnings-
operation, benkirurgi, avlägsnande av främmande kropp, kejsarsnitt, 
sterilisering av hund, avlägsnande av öga

158,13

200 Invärtesmedicin och obstetrik

201 Basåtgärd
– Klinisk rutinundersökning och vanlig diagnos, behandling och an-
visningar: T.ex. juverinflammation, acetonemi, förlamning, agalakti 
hos sugga, manuell ovariediagnostik eller dräktighetsundersökning, 
vaginoskopi och uterusbehandling, hälsokontroll av en djurbesättning 
eller ett djur med tanke på smittsamma sjukdomar eller förädlings-
problem, artificiell insemination, öronrengöring på smådjur, primära 
avmaskningsåtgärder

29,66

202 Krävande åtgärd
– Grundlig tidskrävande klinisk undersökning: T.ex. förlossningsas-
sistans, livmoderframfall, nässvalgsondning, undersökning av hälta, 
vidareåtgärder vid hud- och invärtessjukdomar hos smådjur

70,76

203 Hälsokontroll och intyg 29,66

204 Separat rekvirerat veterinärintyg eller utlåtande om t.ex. röntgenbilder 
eller laboratorieundersökningar

29,66

205 Mer krävande och omfattande klinisk undersökning än klinisk rutinun-
dersökning, som inte leder till åtgärder eller undersökningar som avses 
i detta avsnitt

29,66

250 Sedering, anestesi, vätsketerapi

251 Sedering, bedövning, anestesi 15,58

252 Inhalationsanestesi 18,91

253 Eutanasi 18,91

254 Vätsketerapi, blodtransfusion 22,26

300 Provtagning

301 Grundläggande prov
– T.ex. våmprov, mjölkprov/djur, blodprov, PAPA,
skrap-prov, urinprov genom kompression, cystocentes, ascitesprov, prov-
tagning på fiskar

5,93

302 Krävande provtagning
– T.ex. spermaprov, katetrisering, uterusprov, uterusbiopsi

39,53
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400 Laboratorieundersökningar

401 Grundläggande laboratorieundersökning
– T.ex. urinprov med testremsa, urindensitet, hematokrit, undersökning 
av våmprov, mikroskopisk undersökning av prov

7,80

402 Krävande laboratorieundersökning
– T.ex. B-leukocyter, diff. av leukocyter, resistensbestämning, provod-
ling, spermaanalys

11,12

500 Röntgen- och ultraljudsundersökningar

501 Grundavgift för röntgenfotografering, 2 bilder 21,15

502 Följande bilder, styckepris 3,57

503 Ultraljudsundersökningar 39,53

3. Övriga uppgifter

600 Arvoden

601 Uteblivet besök utan återbud 16,26

602 Id-märkning, st 5,11

603 Pälsklippning katt/kloklippning 18,10

604 Omhändertagande av kropp, kortare tid 12,50

605 Omhändertagande av kropp för destruktion

606 •	0-10	kg 11,90

607 •	10-20	kg 25,03

608 •	20-30	kg 41,60

609 •	30-40	kg 75,10

Moms tillkommer enligt gällande momssats.
Tillämpningsanvisningar enlig gällande kommunala veterinärvårdstaxa följs.

Höjning av vissa arvoden under obekväm arbetstid

1. Vardagar Förhöjnings-
procent %

1.1. måndag–fredag kl. 17.00–22.00 50

1.2. Lördag kl. 8.00–22.00 50

1.3. kl. 22.00–8.00 100

2. På söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, självstyrelse-
dagen, första maj, julafton, midsommarafton och påskafton

2.1. En jourhavande veterinär som utsetts att sköta veterinärjour och som betalas sådan 
grundersättning för jour som avses i 4 § i bilaga 5 i läkaravtalet

kl. 8.00–22.00 50

kl. 22.00–8.00 100

2.2. Annan än jourhavande veterinär 100

En veterinär har rätt att höja arvodena enligt kommunal veterinärtaxa 6 § 3 mom. i avsnitten 
1–2 under kvällar, nätter, veckoslut och söckenhelger enligt ovan.
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Speciella tillämpningsanvisningar
Vid seriebehandlingar, ex Cartrophen, avmaskningsserier och grundvaccinationer debiteras 
basavgiften endast vid de två första besöken. Gäller ej vid återbesök under utredning/behandling 
av sjukdom.
 För massarbete debiteras avgift enligt 4 § i kommunala veterinärtaxan. Dessutom har myndig-
heten rätt att ta ut ersättning för läkemedel, vacciner, serum, förbrukningsmaterial, och annat 
material som används vid behandlingen, samt avgifter som utomstående serviceproducenter 
debiterar, provhandläggning, resekostnader enligt gällande kollektivavtal och inkassoavgifter 
enligt 7 § 1–4 mom. i kommunala veterinärtaxan.
 För rådgivning och utarbetande av hälsovårdsplan debiteras avgift enligt 5 § i kommunala 
veterinärtaxan.
 Enligt 6 § 4 mom. i kommunala veterinärtaxan har veterinärer rätt att höja åtgärdsarvodena 
i 3 § med 12,46 e om det är fråga om en åtgärd som är synnerligen smutsig eller som fordrar att 
särskilda hygieniska föreskrifter iakttas eller om arbetsförhållandena är synnerligen svåra.
 Enligt 6 § 2 mom. har veterinärer rätt att höja arvodena enligt 2–3 §§ med högst 25% vid 
behandling av andra än nyttodjur.
 Insatser rörande hälsovårdsprogram och smittskyddsarbete debiteras i tillämpliga delar 
enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda 
prestationer (FFS 1044/2017).
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AVGIFTSTABELL 11

Allmänna avgifter

Avgift
Euro

1. Kopia och inskanning e/sida

Officiellt bestyrkt kopia 1,20

Obestyrkt kopia, A4 0,15

Obestyrkt kopia, A3 0,30

Färgkopia 1,00

Inskanning, A4 1,00

2. Påminnelse

Påminnelseavgift angående inlämnandet av handlingar 50
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