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Ansökningsavgifter för verksamma ämnen i växtskyddsmedel. Gäller fr.o.m 2016-08-09 
Avgifterna ska betalas vid ansökning eller vid senare tidpunkt(er) beslutade av Kemikalieinspektionen efter överenskommelse med den sökande. Avgifterna är preliminära. Den 
slutliga avgiften baseras på de faktiska kostnaderna för utvärderingen. Om kostnaderna är lägre än ansökningsavgiften ska skillnaden betalas tillbaka till sökanden. 

 
Aktiva ämnen: Kemiska eller biologiska (innehåller mikroorganismer) 

Ärende- 
kategori 

Ämnestyp Ärendetyp Regel 
(Förordning 
2013:63) 

Grundavgift 
(SEK) 

Anmärkningar 

Godkännande 
av verksamt 
ämne (nytt 
eller förnyat) 

Kemiskt ämne 1. Gemensam ansökan om 
godkännande från flera 
företag 

6 kap. 2 § 1 6 750 000  

2. Ansökan om 
godkännande från ett 
företag 

6 kap. 2 § 2 5 100 000 

Mikroorganism 3. Gemensam ansökan om 
godkännande från flera 
företag 

6 kap. 2 § 3 3 000 000 

4. Ansökan om 
godkännande från ett 
företag 

6 kap. 2 § 4 2 000 000 

Utvärdering 
som följer av 
ett beslut om 
godkännande 
(t ex 
utvärdering av 
s k 
bekräftande 
uppgifter) 

 5. T ex, inlämnande av 
bekräftande uppgifter 
enligt beslut om 
godkännande 

6 kap. 3 § 1 000 000  

Sverige är 
medrapportör 
för 
godkännande 
av verksamt 
ämne (nytt 

Kemiskt ämne 6. Gemensam ansökan om 
godkännande från flera 
företag 

6 kap. 4 § 1 3 375 000 Avgiften ska betalas med ett belopp som står i 
proportion till den arbetsfördelning som har 
överenskommits med den rapporterande 
medlemsstaten, dock högst med de belopp som 
anges bredvid. Om Kemikalieinspektionens 
handläggning endast omfattar tiden efter det att den 

7. Ansökan om 
godkännande från ett 
företag 

6 kap. 4 § 2 2 250 000 
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Aktiva ämnen: Kemiska eller biologiska (innehåller mikroorganismer) 

Ärende- 
kategori 

Ämnestyp Ärendetyp Regel 
(Förordning 
2013:63) 

Grundavgift 
(SEK) 

Anmärkningar 

eller förnyat) Mikroorganism 8. Gemensam ansökan om 
godkännande från flera 
företag 

6 kap. 4 § 3 1 500 000 rapporterande medlemsstaten har lämnat sin 
utvärdering till EFSA, är avgiften 700 000 kronor i 
stället för de belopp som anges under punkt 6.-9. 

9. Ansökan om 
godkännande från ett 
företag 

6 kap. 4 § 4 1 000 000 

Ändring av 
godkännande 
för verksamt 
ämne 

 10. Ansökan om ändrade 
villkor för godkänt 
verksamt ämne 

6 kap. 5 § 220 000  

 


