Svensk författningssamling

SFS 1998:942

Förordning
om kemikalieavgifter m.m.;

Utkom från trycket
den 14 juli 1998

utfärdad den 25 juni 1998.
Regeringen föreskriver följande.
1 § Enligt denna förordning skall avgift betalas för Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. miljöbalken.
Ytterligare bestämmelser om avgifter för Kemikalieinspektionens verksamhet finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken. Av den förordningen framgår att de centrala förvaltningsmyndigheterna får, inom sina ansvarsområden enligt miljöbalken, meddela
föreskrifter om avgifter för tillsyn som inte täcks av avgift enligt annan bestämmelse i den förordningen.

Kemikalieavgifter
2 § Kemikalieavgifter tas ut som årsavgift och produktavgift. Avgifterna
skall betalas årligen för kalenderår av den som yrkesmässigt tillverkar eller
till Sverige för in sammanlagt ett ton eller mer av sådana kemiska produkter
som enligt förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska
organismer skall vara anmälda till produktregistret.
Om Kemikalieinspektionen enligt förordningen om kemiska produkter
och biotekniska organismer har medgett att en handelsagent fullgör anmälningsskyldighet, är handelsagenten avgiftsskyldig.
Kemikalieavgift enligt första stycket skall inte tas ut av den som för produkten betalar årsavgift enligt 6 eller 7 §.
3 § Kemikalieavgiften skall betalas preliminärt och slutligt.
Den preliminära avgiften beräknas med ledning av uppgifterna i produktregistret föregående år eller en preliminärdeklaration från den avgiftsskyldige. Från den slutliga avgiften skall det belopp som har betalats preliminärt
räknas av.
4 § Årsavgiften tas ut för den sammanlagda mängden anmälningspliktiga
kemiska produkter enligt följande:

Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 1998:942. Rättelsen avser numreringen av paragraferna.
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Kvantitet i ton

Årsavgift i kronor

1– 4
5– 9
10– 49
50– 99
100– 999
1 000– 4 999
5 000– 9 999
10 000– 49 999
50 000– 99 999
100 000 eller mer

1 300
4 000
8 000
13 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
75 000

5 § Produktavgiften skall fastställas till ett genomsnittsvärde som beror på
antalet anmälningspliktiga produkter.
Avgiften för en produkt beräknas enligt följande formel:
startvärde – slutvärde
–––––––––––––––––
+ slutvärde
kn
Startvärdet är 1 000 kronor och slutvärdet är 350 kronor.
n är antalet anmälningspliktiga produkter, varav produkter som har samma
funktion och kemiska sammansättning eller anmäls under en gemensam beteckning räknas som en produkt.
k är värdet 1,003.

Avgifter för bekämpningsmedel
6 § För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om kemiska
bekämpningsmedel enligt förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel
skall ansökningsavgift och årsavgift betalas enligt följande:
Ärendeslag
1. Vid ansökan om godkännande,
a) för varje produkt
b) för varje verksamt ämne som inte ingår
i annan godkänd produkt
2.

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

Ansökningsavgift:
kronor
10 000
30 000

1 000
5 000

3.

Vid ansökan om fortsatt godkännande

6 000

4.

Vid ansökan om undantag

3 000

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.
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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.
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7 § För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om biologiska
bekämpningsmedel enligt förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel
skall ansökningsavgift och årsavgift betalas enligt följande
Ärendeslag
1. 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
2. Ansökan om villkorsändring
– som avser bekämpningsmedlets namn
eller förpackningsstorlek
– i övrigt

Ansökningsavgift
kronor

5 000
15 000

23 000

3 000
8 000

1 000
2 000

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

3 000
4 500
1 500

4. 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.
8 § Vid ansökan om att ett verksamt ämne skall tas upp i bilaga 1 till rådets
direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsme3
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del på marknaden1, senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/73/EG2
skall ansökningsavgift tas ut med 950 000 kronor.
9 § Årsavgift enligt 6–7 §§ skall betalas för varje kalenderår från och med
året efter året då beslut om godkännande meddelades till och med det år då
ett sådant beslut upphör att gälla.
Årsavgift skall betalas senast den 31 mars det år som avgiften avser.
10 § Den som innehar godkännandet av ett bekämpningsmedel skall betala
kostnaderna för en sådan undersökning som Kemikalieinspektionen har låtit
göra för att kontrollera medlets sammansättning.

Avgifter för prövning i övriga fall
11 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om
1. avgift för prövning av ärenden om förhandsanmälan enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 14 kap. 11 § miljöbalken,
2. avgift för prövning av ärenden enligt förordningen (1985:837) om PCB
m.m.
Inom sitt ansvarsområde enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken, får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om avgifter för
prövning enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Gemensamma bestämmelser
12 § För avgifter enligt denna förordning gäller bestämmelserna i 9–12 §§
avgiftsförordningen (1992:191) om inte annat är föreskrivet.
Annan avgift än årsavgift för bekämpningsmedel och ansökningsavgift
skall betalas efter debitering av Kemikalieinspektionen.
I avgiftsförordningen finns bestämmelser om redovisning av avgifter.
13 § Den som enligt denna förordning är skyldig att betala avgift skall till
Kemikalieinspektionen lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek skall kunna bestämmas.
Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.
14 § Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
15 § Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda
fallet besluta att avgift enligt denna förordning skall sättas ned eller efterskänkas.
16 § Beslut om betalning av kemikalieavgifter får verkställas enligt utsökningsbalken.
1

4

2

EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1 (Celex 391L0414).
EGT nr L 353, 24.12.1997, s. 2 (Celex 397L0073).

17 § Kemikalieinspektionen får bestämma att dess beslut om avgift skall
gälla omedelbart även om det överklagas.
18 §
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Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:216) om kemikalieavgifter. Den förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som
inte har slutdebiterats när denna förordning träder i kraft.
3. I fråga om överklagande av beslut om avgift som har meddelats före
ikraftträdandet av denna förordning gäller äldre bestämmelser.
4. Bestämmelser om fortsatt giltighet av föreskrifter som har meddelats
med stöd av en lag som upphävs genom miljöbalken finns i 4 § lagen
(1998:811) om införande av miljöbalken.
På regeringens vägnar
MARITA ULVSKOG
Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)
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