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Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

Utkom från trycket
den 17 november 1998

utfärdad den 29 oktober 1998.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
dels att nuvarande 3 kap. 3 § skall betecknas 3 kap. 11 §,
dels att 3 kap. 1 och 2 §§ samt 9 kap. 3 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas åtta nya paragrafer, 3 kap. 3–10 §§,
samt närmast före 3 kap. 2 och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 kap. Avgift för vattenverksamhet
1 § Avgift enligt detta kapitel betalas för prövning av vattenverksamhet
som avses i 11 kap. miljöbalken och för tillsyn över sådan verksamhet.
Avgift för prövning
2 § Avgift för prövning av vattenverksamhet skall betalas av den som
1. ansöker enligt 11 kap. 9 § första stycket miljöbalken om tillstånd till annan vattenverksamhet än markavvattning,
2. ansöker om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 13 § miljöbalken,
3. ansöker om laglighetsprövning av en vattenverksamhet eller en vattenanläggning enligt 17 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken,
4. ansöker om godkännande av arbeten eller åtgärder enligt 11 kap. 16 §
eller ansöker om tillstånd enligt 11 kap. 22 § miljöbalken att ta ur bruk en
anläggning för bortledande av grundvatten,
5. ansöker om tillstånd till utrivning enligt 11 kap. 19 § miljöbalken,
6. ansöker om förlängning av sådan tid som anges i 24 kap. 2 § miljöbalken, eller
7. ansöker enligt 24 kap. 8 § miljöbalken om upphävande eller ändring av
bestämmelser eller villkor i en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut.
3 § Avgift för prövning av en ansökan enligt 2 § 1 eller 3 betalas med
grundavgift och tilläggsavgift enligt 4 och 5 §§.
Om en ansökan avser prövning både enligt 2 § 1 och 3, skall avgiften bestämmas som om hela målet prövas enligt 2 § 1.
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4 § Grundavgift enligt 3 § skall motsvara kostnaderna för utförandet av de
delar av det ansökta företaget som avser vattenverksamhet och betalas enligt
nedanstående tabell:
Kostnad i kronor
mindre än 100 000
100 000–500 000
500 000–1 000 000
1 000 000–5 000 000
5 000 000–10 000 000
10 000 000–50 000 000
50 000 000–75 000 000
75 000 000–100 000 000
100 000 000 eller högre

Avgiftens storlek i kronor
1 500
5 000
10 000
15 000
30 000
70 000
140 000
240 000
400 000

Grundavgiften är alltid lägst 1 500 kronor. I grundavgiften skall inte ingå
mervärdesskatt.
5 § Tilläggsavgift skall betalas om prövningen avser rätt att leda bort
grund- eller ytvatten eller att ändra grundvattennivån. Tilläggsavgift skall
också betalas om ansökan avser rätt till uttag av vattenkraft.
Om ansökan avser uttag av vatten eller ändring av grundvattennivån skall
tilläggsavgift betalas med 10 öre per kubikmeter vatten beräknat efter det totala uttag som ansökan avser eller, om ansökan avser ett visst uttag årligen,
efter den årliga volym som det begärs tillstånd för.
Om ansökan avser rätt till uttag av vattenkraft betalas tilläggsavgift med
0,1 öre per kilowattimme beräknad årlig kraftproduktion under medelår.
Tilläggsavgift skall dock endast tas ut om utförandekostnaden enligt 4 § är
mindre än 50 000 000 kronor. Avgiften betalas som en engångsavgift. Om
tilläggsavgift skall betalas får grundavgiften enligt 4 § tillsammans med tillläggsavgiften uppgå till högst 140 000 kronor. Om ansökan avser ökat uttag
skall avgiften beräknas på det tillkommande uttaget.
6 § Avgift för prövning av en ansökan om markavvattning enligt 2 § 2 betalas enligt följande.
Vid fastställande av avgift tillämpas bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Dikeslängd som prövningen avser
kortare än 100 meter
100–1 000 meter
1 000–10 000 meter
10 000 meter eller längre

Avgiftsklass
3
4
6
7

Om flera ansökningar om tillstånd till markavvattning prövas samtidigt
och ansökningarna rör samma eller intilliggande markområden, skall avgift
tas ut för den sammanlagda dikeslängd som ansökningarna avser.
För prövning av fråga som avses i 2 § 6 eller 7 och som gäller markavvattning skall avgift betalas enligt avgiftsklass 3.
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7 § Vid prövning av mål som avses i 2 § 4 och 5 samt mål som avses i 2 §
6 och 7 och inte gäller markavvattning, skall avgift betalas med 1 500 kronor.
Avgift för prövning enligt 2 § 5 skall inte tas ut om prövningen sker i samband med att en fråga om att ersätta anläggningen med en annan anläggning
prövas och avgift tas ut för prövning av nyanläggningen.
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8 § Om en ansökan enligt 2 § prövas av miljödomstol, skall domstolen
fastställa avgiften för prövningen, såvida inte länsstyrelsen debiterat avgift.
Sökanden skall lämna de uppgifter som behövs för att bestämma avgiftens
storlek.
Avgiften skall betalas när domstolen fastställt den. Bestämmelser om avvisning på grund av utebliven betalning av avgiften finns i 42 kap. 4 § rättegångsbalken och 10 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.
I 9 kap. finns motsvarande bestämmelser för länsstyrelsens verksamhet
enligt detta kapitel.
9 § I fråga om fastställande av avgift som skall betalas enligt 3–5 §§ gäller
vad som sägs i 9 kap. 3 § andra stycket.
10 § Om en avgift enligt 3 § satts ned efter överklagande, skall ränta enligt
5 § räntelagen (1975:635) betalas för tiden från den dag avgiften betalades
till och med den dag avgiften återbetalas.
Avgift för tillsyn
11 § Avgift för länsstyrelsens tillsyn över vattenverksamhet enligt 11 kap.
miljöbalken skall betalas efter särskilt beslut av länsstyrelsen och utgå med
800 kronor för varje hel timme handläggningstid.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman
vid myndigheten har använt för beredning, föredragning och beslut i ärendet.
I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och
samma resetillfälle överstiger två timmar.
Avgift skall inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar
sig vara obefogat.

9 kap. Gemensamma bestämmelser
3 § En miljödomstol eller förvaltningsmyndighet får i det enskilda fallet,
med hänsyn till prövningens omfattning, tillsynsbehovet eller annan särskild
omständighet, sätta ned eller efterskänka en avgift som har beslutats med
stöd av denna förordning.
I fråga om vattenverksamhet som avses i 3 kap. 3–5 §§ skall domstolen i
samband med att handläggningen avslutas pröva avgiftens skälighet enligt
första stycket med särskilt beaktande av prövningens omfattning.
De myndigheter som enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning får på samma grunder
och inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om nedsättning eller efterskänkning av avgift.
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På regeringens vägnar
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