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RÄTTELSE
Den märkta punkten har tillfogats som rättelsen.
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FÖRESKRIFTER FÖR TILLÄMPNING AV AVGIFTSTABELLEN

1. RABATTER OCH FÖRHÖJNINGAR

1 - 1 Explosiva varor

För prestationer som gäller upplagring av ammoniumnitrat tas det ut 60 procent av avgiften för
motsvarande prestationer som gäller explosiva varor.

1 - 2 Gruvor

a) Det är möjligt att ändra avgifterna för ett förbehållsbeslut i punkt 13.1, för malmletning i
punkt 13.2 och för guldvaskning i punkt 13.3 med +/– 35 % enligt använd arbetstid, med
undantag av beslut som gäller förfall av ett förbehållsbeslut och verkställande av ett beslut trots
ändringssökande.

b) Fastställande av brytningsersättning för metallmalm i punkt 13.4 – avgift för prestationen tas
ut per gruva. För de följande åren är avgiften 50 % av grundavgiften.

c) Fastställande eller justering av brytningsersättning för någon annan gruvmineral än metall-
malm i punkt 13.4 – avgift för prestationen tas ut per gruva. För de följande åren är avgiften
25 % av grundavgiften. Fastställande eller justering av brytningsersättning på ansökan av
markägaren är avgiftsfritt.

d) För meddelande av avslag på ansökan om malmletningstillstånd innan det har informerats
om ansökan debiteras enligt punkt 13.5 ”Annat beslut” i avgiftstabellen

1 - 3 Växtskyddsmedel

Av avgiften för godkännande av anordnare av examen gällande hantering och användning av
växtskyddsmedel i punkt 9.9 tas ut 25 %, om sökanden redan har ett godkännande av
anordnare av utbildning i hantering och användning av växtskyddsmedel samt ett godkännande
av utbildningsprogrammet. Om sökanden redan har ett godkännande av anordnare av examen,
tas på motsvarande sätt ut 25 % av avgiften för godkännande av anordnare av utbildning och
godkännande av utbildningsprogrammet. Om sökanden samtidigt ansöker om dels godkän-
nande av anordnare av utbildning och utbildningsprogrammet, dels godkännande av anordnare
av examen tas för det ena godkännande ut en fullständig avgift och av det andra 25 % av
avgiften.

1 - 4 Biocider

De grundavgifter, andra än avgifter som baserar sig på priset per timme, som i punkt 7.2 har
märkts ut med en asterisk (*) fördubblas, om det är fråga om godkännande av en produktfamilj.

Av avgiften för godkännande av examinator för utbildning i skadedjursbekämpning i punkt
8.11 tas det ut 25 % om sökanden redan har ett godkännande av utbildningsproducent och
utbildningsprogram. Om sökanden redan har ett godkännande av examinator, tas på motsva-
rande sätt ut 25 % av avgiften för godkännande av utbildningsproducent och utbildningspro-
gram. Om sökanden samtidigt ansöker om dels godkännande av utbildningsproducent och
utbildningsprogram, dels godkännande av examinator tas för det ena godkännande ut en
fullständig avgift och för det andra 25 % av avgiften.
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2. FÖRSKOTTSAVGIFTER

2 - 1 Biocider

För alla prestationer i punkt 7 i avgiftstabellen faktureras en förskottsavgift när ansökan lämnas
in. Som förskottsavgift tas ut grundavgiften för prestationen. Säkerhets- och kemikalieverket
kan av särskilda skäl ta ut en förskottsavgift som är lägre än grundavgiften.

2 - 2 Växtskyddsmedel

För alla prestationer som gäller växtskyddsmedel och är betydande med avseende på arbets-
mängden faktureras en förskottsavgift när ansökan lämnas in.

3. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OM PRISSÄTTNINGEN

3 - 1 För besiktning som inhiberats på grund av bristfällig förberedelse tas ut en avgift
enligt timtaxan.

3 - 2 För beslut och besiktningar som leder till avslagsbeslut tas avgiften ut till fullt
belopp.

3 - 3 När processen för utvärdering av ansökan som gäller biocider avbryts, tas det ut
en avgift för dittills arbetade timmar och slutdelen av den prestationsavgift som
har tagits ut i förskott återbetalas.

3 - 4 Då arbetstiden utgör grund för avgiften, är minimidebiteringen en timme.

3 - 5 Avgifter som Säkerhets- och kemikalieverket har betalt för de varor och tjänster
som verket har köpt av andra för utförandet av en prestation, tas ut separat till
fullt belopp. Dessutom tas för handläggningen ut en avgift, som utgör hälften av
den gällande timavgiften.

3 - 6 När handläggningen av ett malmletnings- och gruvtillstånd avbryts tas det ut en
avgift enligt de dittills arbetade timmarna.
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