
Ansökningsavgifter, växtskyddsmedel 
Senast uppdaterad: 2019-03-22 
 

1 (6) 

Prisuppgifterna är hämtade ur Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. Förordning 2013:63 är det juridiskt bindande dokumentet. 

För definitioner, se Förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. 

 

 

 

 

Ansökningsavgifter för växtskyddsmedel 
Ansökningsblanketter (i Word-format) finns för nedladdning på www.kemi.se 

 
TABELL 1. Växtskyddsmedel: Kemiska   Tilläggsavgifter (SEK)  

Ärende- 
kategori 

Ärendetyp Regel 
(Förordn. 
2013:63) 

Grund- 
avgift 
(SEK) 

A 
Bedömning 
Livsmedels- 
verket, SLV 

B 
Bedömning 
Jordbruks- 
verket, SJV 

C 
För varje 
ytterligare 
verksamt 

ämne 

D 
Ekvivalens- 
bedömning 

E 
Helt/delvis ny 
dokumentation 
för verksamt 

ämne 

Ändring av 
pågående 
ärende 

Produkt- 
godkännande 
(nytt eller 
förnyat) 

1. Sverige är prövande medlemsstat (dvs. 
zRMS1) 

2 kap. 2 
§ 10 

300 000 60 000 30 000 50 000 12 000 1 100 000 50 000 (KemI) 
20 000 (SLV) 
20 000 (SJV) 

2. Någon annan medlemsstat än Sverige är 
prövande medlemsstat (dvs. SE är berörd 
medlemsstat, cMS2) 

2 kap. 2 120 000 30 000 30 000   1 100 000 50 000 (KemI) 
 § 1     20 000 (SLV) 
      20 000 (SJV) 
 3. Sverige är prövande medlemsstat (dvs. 

zRMS) 
Prövning för alla zoner i EU (dvs. 
användning i växthus, behandling efter 
skörd, behandling av tomma lokaler eller 
behållare som används för lagring av 
växter eller växtprodukter eller behandling 
av utsäde) 

2 kap. 2 350 000 60 000 30 000 50 000 12 000 1 100 000 50 000 (KemI) 
 § 8       20 000 (SLV) 
        20 000 (SJV) 

 4. Sverige är prövande medlemsstat (dvs. 
zRMS) 
Växtskyddsmedlet innehåller kandidatämne 
för substitution 

2 kap. 2 350 000 60 000 30 000 50 000 12 000 1 100 000 50 000 (KemI) 
 § 7       20 000 (SLV) 
        20 000 (SJV) 

 5. Växtskyddsmedel med låg risk 2 kap. 2 60 000 15 000 30 000 50 000 12 000 1 100 000 50 000 (KemI) 
  § 6       20 000 (SLV) 
         20 000 (SJV) 
 6. Tillfälligt produktgodkännande 2 kap. 2 420 000 60 000 30 000    50 000 (KemI) 
  § 9    20 000 (SLV) 
      20 000 (SJV) 

 

1 Zonal Rapporteur Member State 
2 Concerned Member State 

http://www.kemi.se/
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TABELL 1. Växtskyddsmedel: Kemiska   Tilläggsavgifter (SEK)  

Ärende- 
kategori 

Ärendetyp Regel 
(Förordn. 
2013:63) 

Grund- 
avgift 
(SEK) 

A 
Bedömning 
Livsmedels- 
verket, SLV 

B 
Bedömning 
Jordbruks- 
verket, SJV 

C 
För varje 
ytterligare 
verksamt 

ämne 

D 
Ekvivalens- 
bedömning 

E 
Helt/delvis ny 
dokumentation 
för verksamt 

ämne 

Ändring av 
pågående 
ärende 

Produkt- 
godkännande 
(nytt eller 
förnyat) 

7. Växtskyddsmedel för yrkesmässig 
användning på en liten odlingsareal (högst 
3 000 hektar) 

2 kap. 14 
§ 1 

45 850       

8. Ömsesidigt erkännande 
Referenslandet tillhör norra zonen eller har 
beviljat produktgodkännandet för alla 
zoner i EU (dvs. användning i växthus, 
behandling efter skörd, behandling av 
tomma lokaler eller behållare som används 
för lagring av växter eller växtprodukter 
eller behandling av utsäde) 

2 kap. 2 120 000 30 000 30 000   1 100 000  
 § 2     

 9. Ömsesidigt erkännande 
Referenslandet tillhör annan zon än norra 
zonen 

2 kap. 2 140 000 30 000 30 000   1 100 000  
 § 3     

 10. Ömsesidigt erkännande 
Referenslandet har beviljat 
produktgodkännandet enligt direktiv 
91/414/EEG 

2 kap. 2 140 000 30 000 30 000   1 100 000  
 § 5     

 11. Ömsesidigt erkännande 
Växtskyddsmedlet innehåller kandidatämne 
för substitution 

2 kap. 2 170 000 30 000 30 000   1 100 000  
 § 4     

 12. Ömsesidigt erkännande 
Växtskyddsmedel för yrkesmässig 
användning på en liten odlingsareal (högst 
3 000 hektar) 

2 kap. 14 21 000       
 § 2  

Ändring av 
produkt- 
godkännande 

13. Varje ändring av växtskyddsmedlets 
användning eller användningsvillkor som 
inte täcks av den tidigare riskbedömningen 
(ny prövning enligt de enhetliga 
principerna ska göras) 
Sverige är prövande medlemsstat (dvs. 
zRMS) 

2 kap. 8 
§ 1 

120 000 30 000 20 000     
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TABELL 1. Växtskyddsmedel: Kemiska   Tilläggsavgifter (SEK)  

Ärende- 
kategori 

Ärendetyp Regel 
(Förordn. 
2013:63) 

Grund- 
avgift 
(SEK) 

A 
Bedömning 
Livsmedels- 
verket, SLV 

B 
Bedömning 
Jordbruks- 
verket, SJV 

C 
För varje 
ytterligare 
verksamt 

ämne 

D 
Ekvivalens- 
bedömning 

E 
Helt/delvis ny 
dokumentation 
för verksamt 

ämne 

Ändring av 
pågående 
ärende 

Ändring av 
produkt- 
godkännande 

14. Varje ändring av växtskyddsmedlets 
användning eller användningsvillkor som 
inte täcks av den tidigare riskbedömningen 
(ny prövning enligt de enhetliga 
principerna ska göras) 
Någon annan medlemsstat än Sverige är 
prövande medlemsstat (dvs. SE är berörd 
cMS) 

2 kap. 8 
§ 2 

60 000 30 000 20 000     

15. Varje ändring av växtskyddsmedlets 
användning eller användningsvillkor som 
täcks av den tidigare riskbedömningen 
(ytterligare prövning enligt de enhetliga 
principerna ska inte göras) 
Sverige är prövande medlemsstat (dvs. 
zRMS) eller berörd medlemsstat (dvs. cMS) 

2 kap. 8 
§ 3 

40 000 30 000 20 000     

16. Varje ändring av växtskyddsmedlets 
användning eller användningsvillkor som 
inte täcks av den tidigare riskbedömningen 
(ny prövning enligt de enhetliga 
principerna ska göras) 
Växtskyddsmedel med låg risk 

2 kap. 11 
§ 1 

40 000 15 000 20 000     

17. Varje ändring av växtskyddsmedlets 
användning eller användningsvillkor som 
täcks av den tidigare riskbedömningen 
(ytterligare prövning enligt de enhetliga 
principerna ska inte göras). 
Växtskyddsmedel med låg risk 

2 kap. 11 
§ 2 

20 000 15 000 20 000     

18. Växtskyddsmedel för yrkesmässig 
användning på en liten odlingsareal (högst 
3 000 hektar) 

2 kap. 14 
§ 3 

12 250       

19. Ändring av källa, tillverkningsprocess 
och/eller tillverkningsplats för verksamt 
ämne (bedömning av ekvivalens) 

2 kap. 10 
§ 1 

20 000       
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TABELL 1. Växtskyddsmedel: Kemiska   Tilläggsavgifter (SEK)  

Ärende- 
kategori 

Ärendetyp Regel 
(Förordn. 
2013:63) 

Grund- 
avgift 
(SEK) 

A 
Bedömning 
Livsmedels- 
verket, SLV 

B 
Bedömning 
Jordbruks- 
verket, SJV 

C 
För varje 
ytterligare 
verksamt 

ämne 

D 
Ekvivalens- 
bedömning 

E 
Helt/delvis ny 
dokumentation 
för verksamt 

ämne 

Ändring av 
pågående 
ärende 

          

20. Ändring av växtskyddsmedlets 
sammansättning 

2 kap. 10 
§ 2 

20 000       

 21. Övriga ändringar (administrativa ändringar, 
t.ex. produktnamn) 

2 kap. 10 
§ 3 

8 000       

Dispens 22. Nödsituation där fara inte kan avvärjas på 
annat rimligt sätt. Högst 120 dagar. 

2 kap. 15 
§ 2 

10 000       

23. Forskning och utveckling, experiment- eller 
testprogram 

2 kap. 15 
§ 4 

16 000       

24. Forskning och utveckling, enstaka 
experiment eller test 

2 kap. 15 
§ 3 

8 000       

25. Anståndsperiod för att befintliga lager ska 
kunna avyttras, magasineras eller släppas 
ut på marknaden 

2 kap. 15 
§ 1 

6 000       

Parallell- 
handels- 
tillstånd 

26. Växtskyddsmedlet är godkänt i en annan 
medlemsstat och är till sin sammansättning 
identiskt med ett växtskyddsmedel som 
redan är godkänt i Sverige 

2 kap. 16 
§ 

20 000       

Utvidgat 
produkt- 
godkännande 
för ett 
mindre 
användnings- 
område 

27. a. För användning på växter eller 
växtprodukter som inte odlas i större 
omfattning 
b. För att fylla ett exceptionellt 
växtskyddsbehov i växter eller 
växtprodukter som odlas i större 
omfattning 

2 kap. 13 
§ 1 

12 500       
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TABELL 2. Växtskyddsmedel: Biologiska (med mikroorganismer) Regel 
(Förordning 
2013:63) 

Grundavgift 
(SEK) 

Tilläggsavgift (SEK) 
Ärende- 
kategori 

Ärendetyp E 
Helt/delvis ny 

dokumentation för 
verksam 

mikroorganism 
Produkt- 
godkännande 
(nytt eller 
förnyat) 

28. Växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer 3 kap. 2 § 3 21 000 1 100 000 
29. Växtskyddsmedel som innehåller genmodifierade mikroorganismer 3 kap. 2 § 

andra stycket 
60 000 1 100 000 

30. Ömsesidigt erkännande 
Växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer 

3 kap. 2 § 1 5 250 1 100 000 

31. Ömsesidigt erkännande 
Växtskyddsmedel som innehåller genmodifierade mikroorganismer 

3 kap. 2 § 
andra stycket 

60 000 1 100 000 

Ändring av 
produkt- 
godkännande 

32. Ändring av växtskyddsmedlets användning eller användningsvillkor som inte täcks av den tidigare 
riskbedömningen (ny prövning enligt de enhetliga principerna ska göras) 
Växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer eller genmodifierade mikroorganismer 

3 kap. 4 § 1 5 250  

33. Ändring av växtskyddsmedlets användning eller användningsvillkor som täcks av den tidigare 
riskbedömningen (ytterligare prövning enligt de enhetliga principerna ska inte göras) 
Växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer eller genmodifierade mikroorganismer 

3 kap. 4 § 2 4 000  

34. Övriga ändringar (administrativa ändringar, t.ex. produktnamn) 3 kap. 4 § 2 4 000  

Dispens 35. Nödsituation där fara inte kan avvärjas på annat rimligt sätt. Högst 120 dagar. 3 kap. 5 § 2 5 000  

36. Forskning och utveckling, experiment- eller testprogram 3 kap. 5 § 4 8 000  

37. Forskning och utveckling, enstaka experiment eller test 3 kap. 5 § 3 4 000  

38. Anståndsperiod för att befintliga lager ska kunna avyttras, magasineras eller släppas ut på marknaden 3 kap. 5 § 1 3 000  

Parallellhandels- 
tillstånd 

39. Växtskyddsmedlet är godkänt i en annan medlemsstat och är till sin sammansättning identiskt med ett 
växtskyddsmedel som redan är godkänt i Sverige 

3 kap. 6 § 10 000  

Utvidgat 
produkt- 
godkännande 
för ett mindre 
användnings- 
område 

40. Växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer 
a. För användning på växter eller växtprodukter som inte odlas i större omfattning 
b. För att fylla ett exceptionellt växtskyddsbehov i växter eller växtprodukter som odlas i större 
omfattning 

3 kap. 2 § 2 5 250  

41. Växtskyddsmedel som innehåller genmodifierade mikroorganismer 
a. För användning på växter eller växtprodukter som inte odlas i större omfattning 
b. För att fylla ett exceptionellt växtskyddsbehov i växter eller växtprodukter som odlas i större 
omfattning 

3 kap. 2 § 
andra stycket 

60 000  
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TABELL 3. Växtskyddsmedel: Biologiska som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur (NIS) Regel 
(Förordning 
2013:63) 

Grundavgift 
(SEK) 

Tilläggsavgift (SEK) 
Ärendekategori Ärendetyp F 

Ny verksam organism 
Ändring av 
produkt- 
godkännande 

44. Växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur (genmodifierade eller ej) 5 kap. 3 § 4 000  

 
 
 

TABELL 4. Beskrivning av tilläggsavgifter 
A Tillägg för Livsmedelsverkets bedömning av resthalter av växtskyddsmedel. Gäller växtskyddsmedel som ska användas på ätliga grödor eller foder. 

B 1. Tillägg för Jordbruksverkets bedömning av effektivitet, fytotoxicitet och selektivitet. Gäller samtliga ansökningar om produktgodkännande där Sverige är prövande 
medlemsstat eller berörd medlemsstat (cMS) och samtliga ansökningar om ändring av användning eller användningsvillkor. 

2. Tillägg för Jordbruksverket bedömning av jämförbarhet i fråga om miljö- och jordbruksförhållanden. Gäller samtliga ansökningar om ömsesidigt erkännande av 
produktgodkännande. 

C Tillägg för bedömning av varje ytterligare verksamt ämne. Ska betalas om växtskyddsmedlet innehåller fler än ett verksamt ämne. 

D Tillägg för bedömning av ekvivalens av verksamt ämne (annan källa, tillverkningsprocess och/eller tillverkningsplats än den som låg till grund för godkännandet av det 
verksamma ämnet). 

E Tillägg för utvärdering av helt eller delvis ny dokumentation för verksamt ämne eller mikroorganism. Ska betalas om sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation som 
låg till grund för godkännandet av det verksamma ämnet. 

F Tillägg för granskning av varje ny verksam organism. Ska betalas om växtskyddsmedlet innehåller verksamma organismer som inte ingår i ett annat godkänt bekämpningsmedel. 

Tillägg för ändring av pågående ansökan. När det krävs en helt eller delvis ny bedömning enligt de enhetliga principerna (t.ex. tillägg av gröda, ändrad dos eller appliceringstillfälle) 
 
SLV: Tillägg för Livsmedelsverkets bedömning av resthalter av växtskyddsmedel. Gäller om växtskyddsmedlet ska användas på ätliga grödor eller foder tillkommer. 
SJV: Tillägg för Jordbruksverkets bedömning av effektivitet, fytotoxicitet och selektivitet. Gäller samtliga ansökningar. 
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