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Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet 

Lennart Hamberg.   

 

Ändring i lagen om djurens hälso- och sjukvård 

 

Enligt en lagrådsremiss den 9 februari 2012 (Landsbygdsdepartementet) har 

regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om 

ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Jonas Härkönen. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

 

3 kap 4 § 

 

I paragrafens första stycke föreslås en ny p. 3 enligt vilken rätten att använda 

skyddad yrkestitel utökas till personer som enligt bestämmelserna i den 

föreslagna nya 7 a § fått särskilt tillstånd att utöva yrke som veterinär eller 

djurskötare. Lagrådet har ingen invändning i sak mot förslaget. Det har 

emellertid fått en lagtekniskt otillfredsställande utformning då rätten att utöva 

yrket inte följer direkt av föreskrifterna utan förutsätter ett beslut i varje särskilt 

fall. Detta kan undvikas exempelvis genom att punkten formuleras på följande 

sätt: 

 



3. har ett sådant särskilt tillstånd som avses i 7 a § att utöva yrke som veterinär 
eller djurskötare. 
 

Lagrådet vill tillägga att det i sammanhanget finns skäl att även i övrigt över-

väga hur bestämmelser i lagen bör utformas när de hänvisar till den rätt som 

någon har fått i enlighet med lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av 

lagen. Detta gäller förutom de tidigare punkterna i förevarande paragraf bl.a. de 

av remissen berörda bestämmelserna i 1 kap. 4 § och 3 kap. 3 §.  Enligt 

Lagrådets uppfattning torde förslag till justeringar i nu berörda hänseenden 

kunna läggas fram utan någon förnyad remiss till Lagrådet eller annan särskild 

beredning utom regeringskansliet. 

 

3 kap. 7 a § 

 

Den föreslagna paragrafen innefattar bemyndigande för regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att meddela särskilt tillstånd att utöva 

yrke som veterinär, djurskötare eller hovslagare eller sådan verksamhet inom 

djurens hälso- och sjukvård som avses i 3 kap. 6 §. 

 

Avsikten med paragrafen skulle enligt Lagrådets uppfattning framgå tydligare 

om den formulerades på exempelvis följande sätt: 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om särskilt tillstånd att i den utsträckning som anges i varje särskilt 
fall utöva ett yrke som veterinär, djursjukskötare eller hovslagare när det saknas 
förutsättningar för legitimation enligt 1 § första stycket eller godkännande enligt 
5 § första stycket. 
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare meddela 
föreskrifter om att den som har legitimation enligt patientsäkerhetslagen 
(2010:659) ska kunna få ett särskilt tillstånd att i den utsträckning som anges i 
varje särskilt fall utöva verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård när det 
saknas förutsättningar för godkännande enligt 6 §. 
 
 
 
 


