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den 24 oktober 2008 

Skogsstyrelsens föreskrifter om avgifter för ansökningar 
om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade 
skogsträd avsedda för virkesproduktion 
beslutade den 14 oktober 2008 

Sakord: Genteknik

     Skogsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 5 kap. 1 § förordning 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

Inledning 

1 § Grundläggande bestämmelser om genetiskt modifierade organismer 
finns i 13 kap. miljöbalken (1998:808) och i förordning (2002:1086) om 
utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. 

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för ansökan 
om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade skogsträd 
avsedda för virkesproduktion. 

Definitioner 

3 § De termer och begrepp som används i 13 kap. miljöbalken och i 
förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade 
organismer i miljön har samma betydelse i dessa föreskrifter. 

Avgifter 

4 § Den som ansöker om utsläppande på marknaden av genetiskt 
modifierade skogsträd avsedda för virkesproduktion ska betala avgifter 
enligt följande

 1. vid ansökan om tillstånd för att släppa ut en produkt på marknaden 
140 000 kr, 
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 2. vid ansökan om tillstånd för utsläppande av en produkt på 
marknaden, där tillstånd för viss användning av produkten redan erhållits 
48 000 kr. 

5 § Särskilda utredningar i anslutning till tillståndsprövningen av sådan 
verksamhet som avses i dessa föreskrifter debiteras med 500 kr per 
timme. 

6 § Utredningar av utomstående experter debiteras enligt 
självkostnadsprincipen. 

7 § Om det finns särskilda skäl kan Skogsstyrelsen besluta att avgifterna 
enligt 4 och 5 §§ ska sättas ned eller efterskänkas. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2008 då Skogsstyrelsens 
föreskrifter (SKSFS 1996:1) om avsiktlig utsättning och utsläppande på 
marknaden av genetiskt modifierade skogsträd upphör att gälla. 

LENA HÄLL ERIKSSON 

Gunilla Kock 
(Enheten för lag och områdesskydd) 
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