Avgifter (fr.o.m 1 juli 2014)
Vad kostar det?
För att ett mål skall prövas av mark- och miljödomstolen som första instans gäller att
käranden/sökanden betalar en ansöknings- eller prövningsavgift. Ibland debiteras även avgift för
kungörelsekostnader i tidningar. Avgiften skall betalas när målet inleds.
För en ansökan om stämning eller genstämning i t.ex. mål om miljöskadestånd tas det ut en
ansökningsavgift om 2 800 kr. I dessa mål kan den som förlorar få ersätta motpartens
rättegångskostnader. Staten svarar i de flesta fall för lokalkostnader i samband med
sammanträden.
I ansökningsmål som rör vattenverksamhet tas det ut en prövningsavgift som beror på bygg- och
projekteringskostnader inklusive mervärdesskatt. Avgiften är som lägst 1 500 kr och som högst
400 000 kr (Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken).
Sökanden skall svara för sina egna och motparternas kostnader vid mark- och miljödomstolen,
liksom för bl.a. lokalkostnader i samband med huvudförhandling.
I mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, i mål som överklagas till mark- och miljödomstolen
och i vitesmål tas det inte ut någon ansöknings- eller prövningsavgift. När det gäller miljöfarlig
verksamhet finns det ett system med avgifter som administreras av länsstyrelsen. I mål om
miljöfarlig verksamhet svarar var och en för sina rättegångskostnader. I överklagandemål och
vitesmål gäller i de flesta fall att sökanden inte blir skyldig att betala ersättning för
rättegångskostnader. Kostnader för muntlig förhandling i vites- och överklagandemål tas ut av
allmänna medel.
I fastighetsmål tas det ut en ansökningsavgift om 2 800 kr i mål som inleds genom en ansökan
om stämning. I mål som överklagas till mark- och miljödomstolen från lantmäterimyndigheten
tas det inte ut någon avgift. Däremot kan man beroende på omständigheterna bli skyldig att
betala motpartens rättegångskostnader.
I vissa fall tar domstolen ut en avgift när den lämnar ut kopior av handlingar i samband med
hanteringen av mål och ärenden.
Det finns ytterligare regler om avgifts- och kostnadsfrågor.

