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Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet 
angående Ekonomistyrningsverkets rapport om uttag 
av avgifter för forskningsinfrastruktur. (U2020/00448) 

Sammanfattning 
SLU anser att förslaget är väl genomarbetat och tillstyrker förslaget i sin helhet. 

SLU förutsätter dock att ett eventuellt nytt bemyndigande för avgiftsuttag på 
forskningsinfrastruktur inte inskränker universitetets nu gällande reglering för 
avgiftsuttag, dvs att: 

- SLU:s undantag från avgiftsförordningen (1992:191) 4 § kvarstår (”SLU har rätt 
att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i § 4 första stycket 
avgiftsförordningen utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma 
paragraf”). 

- SLU-förordningens (1993:221) 7 § kvarstår (Lantbruksuniversitetet får ta ut 
avgift för djursjukvård, uppdragsforskning, provning av växtsorters odlings- och 
bruksvärde och för verksamhet i övrigt som är förenlig med universitetets 
uppgifter).  

Generella synpunkter 
Det finns ett stort behov av ett tydligt regelverk kring uttag av avgifter för 
forskningsinfrastruktur, inte minst mot bakgrund av minskade möjligheter till 
finansiering och ett allt större behov av samutnyttjande av kostsam infrastruktur. 
SLU anser att Ekonomistyrningsverkets förslag är väl genomarbetat och tillstyrker 
förslaget i sin helhet. Förslaget ger goda förutsättningar för avgiftsuttag för 
forskningsinfrastruktur och gynnar transparens vad gäller prisbild, tillgänglighet 
och användning av infrastrukturer. Förslaget lämnar stor autonomi åt lärosätena att 
bedöma vilka infrastrukturer som ska avgiftsbeläggas och anpassa prissättningen 
efter olika omständigheter, vilket SLU stödjer. Det är dock av stor vikt att den 
positiva utveckling vi haft i Sverige de senaste åren för nationella 
forskningsinfrastrukturer, med likvärdiga möjligheter till nyttjande och likvärdig 
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prissättning för forskare vid olika lärosäten, bibehålls. I tillägg till ett särskilt 
bemyndigande blir det därför viktigt att avtal som reglerar prissättning upprättas 
mellan deltagande parter, samt att Vetenskapsrådet och andra finansiärer fortsatt 
ställer tydliga krav på likvärdig prissättning och tillgång till nationell infrastruktur. 

7.1.1. Undantag från delar av det generella bemyndigandet eller ett särskilt 
bemyndigande? 

I första stycket beskrivs SLU:s undantag från avgiftsförordningen 4 §, och 
utredaren skriver att undantaget är att jämställa med ett särskilt förordnande. SLU 
utgår från att detta undantag inte påverkas om ett nytt särskilt bemyndigande för 
avgiftsuttag för forskningsinfrastruktur införs, men anser att detta kan tydliggöras i 
rapporten.  

Specifika synpunkter 
Inga specifika synpunkter på innehållet. 

Beslut om detta yttrande har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter 
föredragning av planeringsavdelningen t.f. chef Ingeborg Amnéus. Innehållet har 
utarbetats av forskningssekreterare Sofia Wretblad efter beredning med chefsjurist 
Lennart Jonsson, redovisningschef Åsa Cervin Hedfors, Rådet för 
forskningsinfrastruktur, föreståndare för SITES Stefan Bertilsson, föreståndare för 
Swedish Life Watch Holger Dettki, fastighetschef Lars Edvin Andersson samt 
fakulteterna.  
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