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Statens växtsortnämnds föreskrifter om avgifter i
ärenden hos nämnden;

SJVFS 2004:44
Saknr U 93
Utkom från trycket
den 11 juni 2004

beslutade den 27 maj 2004
Statens växtsortnämnd föreskriver, med stöd av 26 § växtförädlarrättsförordningen (1997:383) och 27 § utsädesförordningen (2000:1330) samt efter
samråd med Ekonomistyrningsverket, följande.
Inledning
1 § Dessa föreskrifter avser avgifter i ärenden enligt växtförädlarrättslagen
(1997:306) eller om godkännanden enligt utsädesförordningen (2000:1330) av
växtsorter för intagning i den svenska sortlistan.
Växtförädlarrätt
2 § Avgifter i ärenden enligt växtförädlarrättslagen ( 1997:306) betalas med följande
belopp:
Ansökningsavgift enligt 5 kap. 2 § sjätte stycket
Årsavgift enligt 6 kap. 2 §
-som betalas senast på förfallodagen
-som betalas senare än på förfallodagen

Kronor
3 000
3 000
3 600

För växtsort som vid förfallodagen är skyddad också enligt
rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om
gemenskapens växtförädlarrätt1 betalas årsavgift med halvt belopp.
Anteckningsavgift enligt 7 kap. 2 §

300

Avgift enligt 12 kap. 1 §

400

1

EGT L 227, 1.9.1994, s.1 (Celex 31994R2100).
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Sortlista
3 § Vid ansökan om godkännande av växtsort för intagning i den svenska sortlistan
eller om förnyat godkännande skall sökanden betala ansökningsavgift. Ansökningsavgiften skall betalas när ansökan ges in.
För varje sort som är intagen i sortlistan den 1 februari skall den som är ansvarig för
upprätthållandet av sorten betala årsavgift. Årsavgiften skall betalas senast den 1
mars.
För ändring av uppgift i sortlistan skall den som är ansvarig för upprätthållandet av
sorten betala anteckningsavgift när anteckning begärs.
4 § Avgifter som avses i 3 § betalas med följande belopp.
Kronor
Ansökningsavgift
- lantbruksväxt
- köksväxt
för ansökan om förnyat godkännande
- lantbruksväxt
- köksväxt
Årsavgift
- lantbruksväxt
- köksväxt

3 000
1 000
2 000
1 000
2 000
1 000

Anteckningsavgift

300

Övriga bestämmelser
5 § Ersättning för provning som utförts i en annan stat eller för inhämtande av
resultat från tidigare utförd provning i en sådan stat skall betalas av sökanden direkt
till den provande myndigheten eller institutionen efter besked från Växtsortnämnden.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004, då Statens växtsortnämnds
föreskrifter (SJVFS 2002:96) om avgifter i ärenden hos nämnden upphör att gälla.
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