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Bilaga 
 
AVGIFTSTABELL 
 
1. Växtskydd och plantmaterial 
 
Utfärdande av internationellt sundhetscertifikat eller certifikat för återutförsel 
- ifyllt av Kontrollcentralen för växtproduktion ..................................................................24 € 
- förhandsifyllt av exportören ..............................................................................................12 € 
Annat intyg som utfärdas på begäran...................................................................................30 € 
Tillstånd för undantag från vissa förbud och begränsningar................................................50 € 
Beviljande av rätt att använda växtpass eller annan märkning ............................................50 € 
 
2. Kvalitetsklassificering av frukt och grönsaker 
 
Intyg om överensstämmelse (färsk frukt och färska grönsaker) 
- ifyllt av Kontrollcentralen för växtproduktion ..................................................................24 € 
- förhandsifyllt av exportören ..............................................................................................12 € 
Kvalitetsintyg för torkade frukt- och grönsaksprodukter.....................................................30 € 
Annat tillstånd......................................................................................................................50 € 
 
3. Ekologisk produktion 
 
Införande av aktör i registret...............................................................................................84 € 
Grundavgift för kontroll av ekologisk produktion (fast del)...............................................50 € 
 
4. Utsädeshandel 
 
Tillstånd för utsädespackeri ...............................................................................................330 € 
Utvidgning eller ändring av packningstillstånd ...................................................................70 € 
Importtillstånd......................................................................................................................47 € 
Övriga tillstånd ....................................................................................................................54 € 
Utfärdande av internationellt kontrollintyg .........................................................................23 € 
Beslut om certifiering ..........................................................................................................15 € 
Beslut om odlingsgranskning...............................................................................................17 € 
Beslut om godkännande av utsädesparti ..............................................................................10 € 
 
5. Ursprungssorter 
 
Registrering av ursprungssort ..............................................................................................84 € 
Beslut om fastställande av avtal om upprätthållande...........................................................47 € 
Beskrivningsundersökning av lantsort...............................................................................820 € 
 
6. Bekämpningsmedel 
 
Deltagande i specialexamen som berättigar till användning av vissa  
bekämpningsmedel ..............................................................................................................16 € 
Behandling och utvärdering av ansökan om godkännande av ett biologiskt 
verksamhetsämne (14,5 månadsverk) 1)......................................................................101 000 € 
- förskott på avgift som uppbärs i samband med inlämnande av ansökan....................35 000 €  
- avgift som uppbärs för återtagen eller annars ogiltig ansökan 
(5 månadsverk) 2) ..........................................................................................................35 000 € 
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Behandling och utvärdering av ansökan om godkännande av kemiskt verksamt 
ämne (29 månadsverk) 1).............................................................................................202 000 € 
- förskott på avgift som uppbärs i samband med inlämnande av ansökan....................70 000 € 
- avgift som uppbärs för återtagen eller annars ogiltig ansökan 
(10 månadsverken) 2).....................................................................................................70 000 € 
 
7. Skogsodlingsmaterial 
 
Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial .............................................................8,5 € 
Införande av leverantörer av skogsodlingsmaterial i registret .............................................40 € 
 
 
 
 
____________________ 
 
1) Avgiften för verksamt ämne nedskrivs med 25 procent från tabellpriset om arbetsinsatsen 

för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 
procent. Avgiften ökas med 25 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen an-
givna arbetsinsatsen med minst 25 procent. 

 
2) Avgift som uppbärs för återtagen eller annars ogiltig ansökan ökas med 25 procent från 

tabellpriset om arbetsinsatsen för behandling av ärendet överskrider den i tabellen angivna 
arbetsinsatsen med minst 25 procent. 




