Svensk författningssamling
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Förordning
om ändring i förordningen (1998:942) om
kemikalieavgifter m.m.;

Utkom från trycket
den 13 februari 2001

utfärdad den 1 februari 2001.
Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. skall ha följande lydelse.
6 § För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om kemiska
bekämpningsmedel enligt förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel
och förordningen (2000:338) om biocidprodukter skall ansökningsavgift och
årsavgift betalas enligt följande:
Ärendeslag
1.

2.

Vid ansökan om godkännande,
a) för varje produkt
b) för varje verksamt ämne som inte ingår
i annan godkänd produkt

Ansökningsavgift:
kronor
10 000
30 000

Vid ansökan om villkorsändring
a) som avser namn, förpackningsstorlek
eller icke verksamt ämne
b) i övrigt

5 000

3.

Vid ansökan om fortsatt godkännande

6 000

4.

Vid ansökan om undantag

3 000

1 000

Årsavgift skall betalas för varje godkänd produkt. Avgiften uppgår per kalenderår till 2,6 procent av värdet av försäljningen av produkten året före det
år avgiften avser, dock högst 200 000 kronor. Lägsta årsavgift är 2 000 kronor.
Ansökningsavgift skall betalas av sökanden. Årsavgift skall betalas av
den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt eller av den som har trätt i
dennes ställe.
7 § För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om biologiska
bekämpningsmedel enligt förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel
och förordningen (2000:338) om biocidprodukter skall ansökningsavgift och
årsavgift betalas enligt följande:
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Ärendeslag
1.

2.

3.

4.

Ansökningsavgift:
kronor

Ansökan om godkännande som avser
a) mikroorganismer
– för varje bekämpningsmedel
– för varje verksam organism som inte
ingår i annat godkänt bekämpningsmedel
b) genmodifierade organismer
– för varje verksam organism som inte
ingår i annat godkänt bekämpningsmedel
c) nematoder, insekter, spindeldjur
– för varje bekämpningsmedel
– för varje verksam organism som inte
ingår i annat godkänt bekämpningsmedel
Ansökan om villkorsändring
– som avser bekämpningsmedlets namn
eller förpackningsstorlek
– i övrigt

5 000
15 000

23 000

3 000
8 000

1 000
2 000

Ansökan om fortsatt godkännande som avser
a) mikroorganismer
b) genmodifierade mikroorganismer
c) nematoder, insekter, spindeldjur

3 000
4 500
1 500

Ansökan om undantag som avser
a) mikroorganismer
b) genmodifierade mikroorganismer
c) nematoder, insekter, spindeldjur

1 500
2 000
1 000

Årsavgift skall betalas för varje godkänd produkt. Avgiften uppgår per kalenderår till 1,8 procent av värdet av försäljningen av produkten året före det
år avgiften avser, dock högst 200 000 kronor. Lägsta årsavgift är 2 000 kronor.
Ansökningsavgift skall betalas av sökanden. Årsavgift skall betalas av
den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt eller av den som har trätt i
dennes ställe.
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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