
Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:463) 
om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 
Härigenom föreskrivs att ... 
 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 § 
Denna förordning är meddelad 

1. med stöd av 30 § lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksam-
het i fråga om 4–11 a, 13–15 och 
19 §§, 

2. med stöd av 43 § strålskydds-
lagen (1988:220) i fråga om 4–6, 
11–12 och 15–19 §§, 

3. med stöd av 20 § andra 
stycket 16 lagen (2006:263) om 
transport av farligt gods i fråga om 
4–6, 10 och 19 §§, och  

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 
7 § regeringsformen. 

Denna förordning är meddelad 
1. med stöd av 30 § lagen 

(1984:3) om kärnteknisk verksam-
het i fråga om 4–11 a, 13–15 och 
19 §§, 

2. med stöd av X kap. Y § lagen 
(XXX:YY) om strålskydd i fråga 
om 4, 5 c, 9 a, 11, 12 och 15–
19 §§, 

3. med stöd av 20 § andra 
stycket 16 lagen (2006:263) om 
transport av farligt gods i fråga om 
4, 5 c, 9 a, 10, 11 och 19 §§, och 

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 
7 § regeringsformen. 

 
1 a § 

 Avgifter och andra ersättningar 
enligt denna förordning ska inte 
betalas för sådana myndighets-
kostnader som ersätts enligt lagen 
(2006:647) om finansiella 
åtgärder för hanteringen av 
restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet. 

2 § 
Termer och uttryck i denna för-
ordning har samma betydelse som 
i lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet och strålskyddslagen 
(1988:220). 

Termer och uttryck i denna för-
ordning har samma betydelse som 
i lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet, lagen (XXX:YY) om 
strålskydd och lagen (2006:647) 
om finansiella åtgärder för hanter-
ingen av restprodukter från kärn-
teknisk verksamhet. 

3 § 
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I denna förordning avses med 
provdrift: drift enligt ett prov-

program inför övergång till 
normaldrift, 

provdrift: drift enligt ett prov-
program inför övergång till 
produktionsdrift, 

normaldrift: drift inom de fast-
ställda villkor och begränsningar 
som framgår av en anläggnings 
säkerhetstekniska driftsförutsätt-
ningar, 

produktionsdrift: fortlöpande 
drift enligt en kärnteknisk anlägg-
nings syfte, 

avveckling: åtgärder som, efter att den verksamhet som en anläggning 
är avsedd för har upphört och inte kommer att återupptas, vidtas av till-
ståndshavaren för att på ett säkert sätt montera ned och riva anläggningen 
samt hantera det kärnämne och det kärnavfall som finns på anläggnings-
platsen, 

kärnteknisk anläggning kate-
gori 1: en kärnkraftsreaktor, en an-
läggning för mellanlagring eller 
slutförvaring av kärnämne eller 
använt kärnbränsle, en anläggning 
för inkapsling för slutförvaring av 
använt kärnbränsle eller en 
anläggning för slutförvaring av 
kärnavfall som inte är en sådan 
markdeponering som avses i 5 § 
andra stycket 12, 

kärnteknisk anläggning kate-
gori 1: en kärnkraftsreaktor avsedd 
för elproduktion, 

kärnteknisk anläggning kategori 2: en forsknings- eller materialprov-
ningsreaktor, 

kärnteknisk anläggning kategori 3: en anläggning för framställning av 
kärnbränsle, 

 kärnteknisk anläggning kate-
gori 4a: en anläggning för mellan-
lagring av använt kärnbränsle, 

 kärnteknisk anläggning kate-
gori 4b: en anläggning för slutför-
varing av restprodukter, en 
anläggning för inkapsling för 
slutförvaring av använt 
kärnbränsle eller en anläggning 
för slutförvaring av kärnavfall som 
inte är restprodukter och som inte 
är en kärnteknisk anläggning 
kategori 4c, 
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 kärnteknisk anläggning kate-
gori 4c: ett markförvar med låg-
aktivt kärnavfall som inte härrör 
från kommersiell uranbrytning och 
till ett sådant markförvar hörande 
anläggningar för behandling eller 
lagring, förutsatt att aktiviteten 
hos den totala mängden avfall i 
markförvaret inte överstiger 
10 terabecquerel, varav högst 
10 gigabecquerel utgörs av alfa-
aktiva ämnen, 

kärnteknisk anläggning kate-
gori 4: en anläggning för hanter-
ing, bearbetning och annan lagring 
än mellanlagring av kärnämne som 
inte utgör anläggning för inkaps-
ling för slutförvaring av använt 
kärnbränsle och anläggning för 
hantering, bearbetning och lagring 
av låg- och medelaktivt kärnavfall. 

kärnteknisk anläggning kate-
gori 5: en anläggning för hanter-
ing, bearbetning och annan lagring 
än mellanlagring av kärnämne som 
inte utgör anläggning för inkaps-
ling för slutförvaring av använt 
kärnbränsle och anläggning för 
hantering, bearbetning och lagring 
av låg- och medelaktivt kärnavfall, 

 markförvar: en anläggning för 
markdeponering. 

4 § 
En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om 

1. tillstånd eller godkännande 
enligt 24 § förordningen (1984:14) 
om kärnteknisk verksamhet, 

1. tillstånd enligt 24 § förord-
ningen (1984:14) om kärnteknisk 
verksamhet, 

2. tillstånd enligt 13 § strål-
skyddsförordningen (1988:293), 
eller 

2. tillstånd enligt X kap. Y § 
förordningen (XXX:YY) om strål-
skydd, eller 

3. Strålsäkerhetsmyndighetens 
prövning av ett ärende enligt 8 § 
eller 18 § andra stycket förord-
ningen (2006:311) om transport av 
farligt gods. 

3. Strålsäkerhetsmyndighetens 
prövning av ett ärende enligt 8 § 
eller 18 § andra stycket förord-
ningen (2006:311) om transport av 
farligt gods. 
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5 § 
Avgift enligt 4 § ska betalas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten med 
100 000 000 kronor, om ansökan 
avser uppförande av en 
kärnkraftsreaktor som ska ersätta 
en permanent avstängd 
kärnkraftsreaktor, varav 
34 000 000 kronor när ansökan 
ges in, 33 000 000 kronor senast 
ett år efter att ansökan gavs in och 
33 000 000 kronor senast två år 
efter att ansökan gavs in. 

 

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när an-
sökan ges in 

1. med 2 237 000 kronor, om 
ansökan avser uppförande av en 
kärnteknisk anläggning kategori 1, 
dock inte en kärnkraftsreaktor 
eller anläggning för slutförvaring 
av använt kärnbränsle, 

1. med 34 000 000 kronor, samt 
med 33 000 000 kronor senast ett 
år efter att ansökan gavs in och 
33 000 000 kronor senast två år 
efter att ansökan gavs in, om 
ansökan avser uppförande av en 
kärnteknisk anläggning kategori 1, 

2. med 1 113 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärn-
teknisk anläggning kategori 2, 

3. med 560 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärn-
teknisk anläggning kategori 3, 

 4. med X kronor, om ansökan 
avser uppförande av en kärn-
teknisk anläggning kategori 4a, 

 5. med X kronor, om ansökan 
avser uppförande av en kärn-
teknisk anläggning kategori 4b, 
dock inte en anläggning för 
slutförvaring av restprodukter 
eller en anläggning för inkapsling 
för slutförvaring av använt kärn-
bränsle, 

 6. med 112 000 kronor, om an-
sökan avser uppförande av en kärn-
teknisk anläggning kategori 4c, och 

4. med 111 000 kronor, om an-
sökan avser uppförande av en 
kärnteknisk anläggning kategori 4, 

7. med 111 000 kronor, om an-
sökan avser uppförande av en 
kärnteknisk anläggning kategori 5. 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 Om en ansökan som avser en 
och samma anläggning omfattas 
av mer än en avgift enligt första 
stycket 1–7, ska avgift betalas med 
det belopp som är högst av de an-
givna beloppen 

 
5 a § 

 Avgift enligt 4 § ska betalas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten när an-
sökan ges in 

5. med 1 114 000 kronor, om 
ansökan avser drift av en kärn-
teknisk anläggning kategori 1, 

1. med 1 114 000 kronor, om 
ansökan avser förändring av 
högsta tillåtna uttagbara termiska 
effekt för en kärnteknisk anlägg-
ning kategori 1, 

 2. med X kronor, om ansökan 
avser annan förändring av 
befintligt tillstånd än vad som 
avses i punkt 1 för en kärnteknisk 
anläggning kategori 1, 

6. med 560 000 kronor, om an-
sökan avser drift av en kärnteknisk 
anläggning kategori 2, 

3. med 560 000 kronor, om an-
sökan avser förändring av befint-
ligt tillstånd för en kärnteknisk an-
läggning kategori 2, 

7. med 280 000 kronor, om an-
sökan avser drift av en kärnteknisk 
anläggning kategori 3, 

4. med 280 000 kronor, om an-
sökan avser förändring av befint-
ligt tillstånd för en kärnteknisk an-
läggning kategori 3, 

 5. med X kronor, om ansökan 
avser förändring av befintligt till-
stånd för en kärnteknisk an-
läggning kategori 4a, 

 6. med X kronor, om ansökan 
avser förändring av befintligt till-
stånd för en kärnteknisk an-
läggning kategori 4b, 

 7. med X kronor, om ansökan 
avser förändring av befintligt till-
stånd för en kärnteknisk an-
läggning kategori 4c, och 

8. med 55 000 kronor, om an-
sökan avser drift av en kärnteknisk 
anläggning kategori 4, 

8. med 55 000 kronor, om an-
sökan avser förändring av befint-
ligt tillstånd för en kärnteknisk an-
läggning kategori 5. 
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9. med 111 000 kronor, om an-
sökan avser innehav av en kärn-
teknisk anläggning 

 

10. med 55 000 kronor, om an-
sökan avser godkännande enligt 
5 § andra stycket lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet, 

 

 Om en ansökan som avser en 
och samma anläggning omfattas 
av mer än en avgift enligt första 
stycket 1–8, ska avgift betalas med 
det belopp som är högst av de an-
givna beloppen. 

 
5 b § 

 Avgift enligt 4 § ska betalas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten när an-
sökan ges in 

11. med 55 000 kronor, om an-
sökan avser särskilt tillstånd enligt 
5 a § första stycket lagen om kärn-
teknisk verksamhet, 

1. med 55 000 kronor, om an-
sökan avser särskilt tillstånd enligt 
5 a § första stycket lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet, 

12. med 112 000 kronor, om an-
sökan avser en anläggning för 
markdeponering av lågaktivt kärn-
avfall som inte härrör från kom-
mersiell uranbrytning och till en 
sådan anläggning hörande 
anläggningar för behandling eller 
lagring, förutsatt att aktiviteten 
hos den totala mängden avfall i 
markdeponeringsanläggningen 
inte överstiger 10 terabecquerel 
varav högst 10 gigabecquerel 
utgörs av alfaaktiva ämnen, 

 

13. med 30 000 kronor, om an-
sökan avser gränsöverskridande 
transport av använt kärnbränsle, 
kärnavfall eller annat radioaktivt 
avfall, 

2. med 30 000 kronor, om an-
sökan avser gränsöverskridande 
transport av använt kärnbränsle, 
kärnavfall eller annat radioaktivt 
avfall, 

14. med 75 000 kronor, om an-
sökan avser transport av radio-
aktiva ämnen enligt särskild över-
enskommelse om säkerhetsåt-
gärder, 

3. med 75 000 kronor, om an-
sökan avser transport av radio-
aktiva ämnen enligt särskild över-
enskommelse om säkerhetsåt-
gärder, 
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15. med 30 000 kronor, om an-
sökan avser förvärv, innehav, 
överlåtelse, bearbetning, transport 
eller annan hantering av eller 
annan befattning med kärnämne 
eller kärnavfall och denna 
hantering eller befattning inte 
omfattas av en ansökan enligt 1–
14, 

4. med 30 000 kronor, om an-
sökan avser förvärv, innehav, 
överlåtelse, bearbetning, transport 
eller annan hantering av eller 
annan befattning med kärnämne 
eller kärnavfall och denna 
hantering eller befattning inte 
omfattas av en ansökan enligt 5 §, 
5 a § eller 1–3, 

16. med 9 000 kronor, om an-
sökan avser transport av 
radioaktivt ämne som inte 
omfattas av en ansökan enligt 1–
15, och 

5. med 9 000 kronor, om an-
sökan avser transport av 
radioaktivt ämne som inte 
omfattas av en ansökan enligt 5 §, 
5 a § eller 1–3, och 

17. med 38 000 kronor, om an-
sökan avser bekräftelse av certi-
fikat för kollikonstruktion. 

6. med X kronor, om ansökan 
avser godkännande eller bekräft-
else enligt bilagorna till ADR, 
RID, IMDG-koden eller ICAO-IT 
som inte omfattas av 3. 

Om en ansökan som avser en 
och samma anläggning omfattas 
av mer än en avgift enligt första 
stycket eller andra stycket 1–9, ska 
avgift betalas med det belopp som 
är högst av de angivna beloppen. 

 

6 §  
Om Strålsäkerhetsmyndighetens 
prövning av en ansökan medför 
kostnader som väsentligt över-
stiger de belopp som anges i 5 §, 
får myndigheten besluta att sök-
anden ska betala tilläggsavgift 
med 1 280 kronor per timme för 
arbete som myndigheten har 
utfört. Tilläggsavgiften betalas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten efter 
särskild debitering. 

 

7 § 
Den som har tillstånd att uppföra, 
inneha eller driva en kärnkrafts-
reaktor som ska ersätta en perma-
nent avstängd kärnkraftsreaktor 
ska betala en granskningsavgift 

Den som har tillstånd att uppföra, 
inneha eller driva en kärnteknisk 
anläggning kategori 1 som ska er-
sätta en permanent avstängd kärn-
kraftsreaktor, ska betala en gransk-
ningsavgift 
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1. med 100 000 000 kronor per kalenderår från och med det kalenderår 
som följer efter det att tillståndet gavs till och med det kalenderår då 
reaktorn efter ett särskilt godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten har 
tagits i provdrift, och 

2. med 15 000 000 kronor per 
kalenderkvartal från och med det 
kalenderår som följer efter det att 
reaktorn har tagits i provdrift till 
och med det kalenderkvartal som 
följer efter det att reaktorn efter ett 
särskilt godkännande av Strål-
säkerhetsmyndigheten har tagits i 
normaldrift. 

2. med 15 000 000 kronor per 
kalenderkvartal från och med det 
kalenderår som följer efter det att 
reaktorn har tagits i provdrift till 
och med det kalenderkvartal som 
följer efter det att reaktorn efter ett 
särskilt godkännande av Strål-
säkerhetsmyndigheten har tagits i 
produktionsdrift. 

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debit-
ering. 

7 a § 
Den som har tillstånd att uppföra, 
inneha eller driva en kärnteknisk 
anläggning kategori 1, dock inte 
en sådan reaktor som avses i 7 § 
eller en anläggning för slutför-
varing av använt kärnbränsle, 
ska betala en granskningsavgift 
med 4 790 000 kronor för gransk-
ning av de tillståndsvillkor som 
måste uppfyllas innan anlägg-
ningen tas i normaldrift för första 
gången efter det att tillståndet 
gavs. 

Den som har tillstånd att uppföra, 
inneha eller driva en kärnteknisk 
anläggning, ska betala en avgift för 
granskning av sådana tillstånds-
villkor som måste uppfyllas innan 
anläggningen tas i produktionsdrift 
för första gången eller efter det att 
ett befintligt tillstånd har för-
ändrats 

 1. med 4 790 000 kronor för en 
sådan förändring som avses i 5 a § 
första stycket 1, 

 2. med X kronor för andra för-
ändringar av en kärnteknisk an-
läggning kategori 1 än sådana 
som avses i 1, 

 3. med X kronor för en kärn-
teknisk anläggning kategori 2, 

 4. med X kronor för en kärn-
teknisk anläggning kategori 3, 

 5. med X kronor för en kärn-
teknisk anläggning kategori 4a,  

 6. med X kronor för en kärn-
teknisk anläggning kategori 4b, 

 7. med X kronor för en kärn-
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teknisk anläggning kategori 4c, 
och 

 8. med X kronor för en kärn-
teknisk anläggning kategori 5. 

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild 
debitering sedan tillståndshavaren har gett in handlingar till myndigheten 
för granskning. 

8 §  
Om den granskning som en avgift 
enligt 7 eller 7 a § är avsedd att 
täcka medför granskningsarbete 
som inte täcks av avgiftens belopp 
(kostnader för merarbete), får 
Strålsäkerhetsmyndigheten besluta 
att tillståndshavaren ska betala en 
tilläggsavgift med 1 280 kronor 
per timme för det merarbete som 
myndigheten har utfört. För en 
granskning som avses i 7 a § får 
dock tilläggsavgiften för varje 
granskningsarbete uppgå till högst 
2 000 000 kronor. 

 

Tilläggsavgiften ska betalas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten efter 
särskild debitering. 

 

9 § 
Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska 
betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av en sådan 
helhetsbedömning som avses i 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet. Avgiften ska efter särskild debitering betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten 

1. med 5 206 000 kronor för en 
kärnkraftsreaktor under normal-
drift, och 

1. med 5 206 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 1 
under produktionsdrift, 

2. med 2 206 000 kronor för 
övriga kärntekniska anläggningar. 

2. med 1 280 kronor per timme 
för en kärnteknisk anläggning 
kategori 1 som är permanent 
avstängd, 

 3. med X kronor för en kärntek-
nisk anläggning kategori 2 under 
produktionsdrift, 

 4. med X kronor för en kärntek-
nisk anläggning kategori 3 under 
produktionsdrift, 
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 5. med X kronor för en kärntek-
nisk anläggning kategori 4a under 
produktionsdrift, 

 6. med X kronor för en kärntek-
nisk anläggning kategori 4b under 
produktionsdrift, och 

 7. med X kronor för en kärntek-
nisk anläggning kategori 5 under 
produktionsdrift. 

 
9 a § 

 Om Strålsäkerhetsmyndighetens 
prövning av en ansökan eller 
granskning medför kostnader som 
väsentligt överstiger de belopp 
som anges i 5 a–c, 7, 7 a eller 9 §, 
får myndigheten besluta att 
sökanden eller tillståndshavaren 
ska betala en tilläggsavgift med 
1 280 kronor per timme för det 
arbete som myndigheten har 
utfört. För en granskning som 
avses i 7 a § får dock 
tilläggsavgiften för varje gransk-
ningsarbete uppgå till högst 
2 000 000 kronor. 

 Tilläggsavgiften ska betalas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten efter 
särskild debitering. 

 
9 b § 

 Den som har tillstånd till kärn-
teknisk verksamhet ska betala en 
avgift för Strålsäkerhetsmyndig-
hetens granskning enligt 16 a § 
lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet med 1 280 kronor per 
timme för arbete som myndigheten 
har utfört samt ersätta myndig-
hetens övriga omkostnader i sam-
band med sådan granskning. De 
sammantagna avgifterna får för 
varje granskning uppgå till högst 
X kronor. 

 Avgiften och ersättningen ska 
betalas till Strålsäkerhetsmyndig-
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heten efter särskild debitering. 
  

10 § 
Den som ansöker om eller har 
tillstånd till kärnteknisk verksam-
het ska ersätta Strålsäkerhets-
myndighetens kostnader för att an-
lita konsult i samband med sådan 
prövning eller granskning som 
avses i 4–9 §§ med avseende på 
den del av konsultkostnaderna som 
understiger 1 000 000 kronor, i 
den mån konsultarbetet kan 
hänföras till en viss eller till vissa 
verksamheter. Ersättningen 
betalas till Strål-
säkerhetsmyndigheten efter sär-
skild debitering. 

Den som ansöker om eller har 
tillstånd till kärnteknisk verksam-
het ska ersätta Strålsäkerhets-
myndighetens kostnader för att an-
lita konsult i samband med sådan 
prövning eller granskning som 
avses i 5–9 §§ med avseende på 
den del av konsultkostnaderna som 
understiger 1 000 000 kronor, i 
den mån konsultarbetet kan 
hänföras till en viss eller till vissa 
verksamheter. 

 Ersättningen ska betalas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten efter 
särskild debitering. 

11 § 
Den som har tillstånd till kärn-
teknisk verksamhet ska betala en 
avgift för Strålsäkerhetsmyndig-
hetens tillsyn över att lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksam-
het, strålskyddslagen (1988:220), 
förordningen (1984:14) om kärn-
teknisk verksamhet och strål-
skyddsförordningen (1988:293) 
samt villkor och föreskrifter som 
har meddelats med stöd av dessa 
lagar och förordningar följs. Av-
giften ska, efter debitering av 
Strålsäkerhetsmyndigheten, 
betalas förskottsvis för varje 
kalenderkvartal 

Den som har tillstånd till kärn-
teknisk verksamhet ska betala en 
avgift för Strålsäkerhetsmyndig-
hetens tillsyn över att lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksam-
het, lagen (XXX:YY) om 
strålskydd, lagen (2006:263) om 
transporter av farligt gods, för-
ordningen (1984:14) om kärn-
teknisk verksamhet, förordningen 
(XXX:YY) om strålskydd och 
förordningen (2006:311) om 
transporter av farligt gods samt 
villkor och föreskrifter som har 
meddelats med stöd av dessa lagar 
och förordningar följs. Avgiften 
ska, efter debitering av Strål-
säkerhetsmyndigheten, betalas för-
skottsvis för varje kalenderkvartal 

1. med 3 336 000 kronor för en 
kärnkraftsreaktor under normal-
drift, 

1. med 3 336 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 1 
under produktionsdrift, 
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 2. med 2 127 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 1 
som är permanent avstängd och 
där kärnämne i form av använt 
kärnbränsle finns kvar, 

2. med 258 000 kronor för en 
anläggning för framställning av 
bränsle för kärnkraftsreaktorer, 

3. med 207 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 2 
under produktionsdrift, 

 4. med 53 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 2 
som är permanent avstängd och 
där kärnämne i form av använt 
kärnbränsle finns kvar, 

3. med 207 000 kronor för en 
forsknings- och materialprov-
ningsreaktor under normaldrift, 

5. med 258 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 3 
under produktionsdrift, 

4. med 414 000 kronor för en 
anläggning där mer än 1 000 ton 
använt kärnbränsle mellanlagras, 

6. med 414 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning 
kategori 4a under produktionsdrift 
där mer än 1 000 ton använt kärn-
bränsle mellanlagras, 

5. med 53 000 kronor för en an-
läggning där använt kärnbränsle 
mellanlagras och den lagrade 
mängden inte överstiger 1 000 ton, 

7. med 53 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning 
kategori 4a under produktionsdrift 
där mindre än 1000 ton använt 
kärnbränsle mellanlagras, 

6. med 414 000 kronor för en 
anläggning för slutförvaring av 
kärnavfall som inte utgör sådan 
markdeponering som avses i 5 § 
andra stycket 12, 

8. med 414 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning 
kategori 4b under 
produktionsdrift, 

7. med 53 000 kronor för en an-
läggning för mellanlagring av 
kärnavfall, 

9. med X kronor för en kärn-
teknisk anläggning kategori 4c 
under produktionsdrift, och 

8. med 53 000 kronor för en an-
läggning för behandling av kärn-
ämne som inte utgör en 
anläggning för framställning av 
bränsle, 

10. med 53 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 5 
under produktionsdrift. 

9. med 53 000 kronor för en an-
läggning för behandling av kärn-
avfall, 

 

10. med 2 127 000 kronor för en 
kärnkraftsreaktor under avveck-
ling, 

 

11. med 53 000 kronor för en  
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forsknings- och 
materialprovningsreaktor under 
avveckling, och 

12. med 53 000 kronor för en 
sådan markdeponering som avses i 
5 § andra stycket 12. 

 

En avgift enligt första stycket 
1–4, 10 och 11 omfattar även 
tillsyn över anläggningar för 
mellanlagring eller behandling av 
använt kärnbränsle, kärnämne eller 
kärnavfall som finns inom det 
anläggningsområde som omfattas 
av tillståndet och som 
tillståndshavaren driver 
uteslutande i syfte att fullgöra sina 
skyldigheter enligt 10 § första 
stycket 2 och 3 lagen om kärn-
teknisk verksamhet. 

En avgift enligt första stycket 1–
6 omfattar även tillsyn över 
anläggningar för mellanlagring 
eller behandling av använt kärn-
bränsle, kärnämne eller kärnavfall 
som finns inom det 
anläggningsområde som omfattas 
av tillståndet och som tillstånds-
havaren driver uteslutande i syfte 
att fullgöra sina skyldigheter enligt 
10 § första stycket 2 och 3 lagen 
om kärnteknisk verksamhet. 

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller 
behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett 
och samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den 
anläggning som har den högsta avgiften. 

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet 
började gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer 
efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § 
lagen om kärnteknisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har 
konstaterat att fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och 
strålskyddet inte längre behövs. 

11 a § 
Den som har tillstånd att uppföra, 
inneha eller driva en kärnkrafts-
reaktor som ersätter en permanent 
avstängd kärnkraftsreaktor ska 
betala avgift enligt 11 § endast 
från och med det kalenderkvartal 
som följer efter det att reaktorn tas 
i normaldrift. 

Den som har tillstånd att uppföra, 
inneha eller driva en kärnteknisk 
anläggning kategori 1 som ersätter 
en permanent avstängd kärnkrafts-
reaktor, ska betala avgift enligt 
11 § endast från och med det 
kalenderkvartal som följer efter 
det att reaktorn tas i 
produktionsdrift. 

12 § 
Den som har tillstånd att uppföra, 
inneha eller driva en kärnteknisk 
anläggning som tillhör någon av 
hotkategorierna I–III, enligt den 

Den som har tillstånd att uppföra, 
inneha eller driva en verksamhet 
som tillhör någon av beredskaps-
kategorierna 1a–2, enligt den 
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klassificering som följer av före-
skrifter som Strålsäkerhetsmyndig-
heten har meddelat med stöd av 7 § 
strålskyddsförordningen (1988:293), 
ska betala en beredskapsavgift. Av-
giften ska, efter debitering av Strål-
säkerhetsmyndigheten, betalas för-
skottsvis för varje kalenderkvartal 

klassificering som följer av före-
skrifter som Strålsäkerhetsmyndig-
heten har meddelat med stöd av 
X kap. Y § förordningen (XXX:YY) 
om strålskydd, ska betala en bered-
skapsavgift. Avgiften ska, efter 
debitering av Strålsäkerhetsmyn-
digheten, betalas förskottsvis för 
varje kalenderkvartal 

1. med 1 229 000 kronor för en 
anläggning i hotkategori I, 

1. med 4 916 000 kronor per 
tillståndshavare med en eller flera 
verksamheter i beredskapskate-
gori 1a inom samma anläggnings-
område, 

 2. med 3 687 000 kronor per 
tillståndshavare med en eller flera 
verksamheter i beredskapskate-
gori 1b eller 1c inom samma an-
läggningsområde,  

2. med 257 000 kronor för en 
anläggning i hotkategori II, och 

3. med 257 000 kronor för en 
kärnteknisk verksamhet i bered-
skapskategori 2, och 

 4. med X kronor för en annan 
verksamhet i beredskapskategori 2 
än som avses i 3. 

3. med 65 000 kronor för en an-
läggning i hotkategori III. 

 

Avgiften ska betalas från och 
med kalenderkvartalet efter det att 
en ansökan om provdrift lämnats 
in till Strålsäkerhetsmyndigheten 
till och med det kalenderkvartal 
som följer närmast efter det att 
Strålsäkerhetsmyndigheten har 
konstaterat att anläggningen inte 
längre tillhör någon av 
hotkategorierna. 

Avgiften ska betalas från och 
med det kalenderkvartal då en an-
läggning har tagits i provdrift. 

 Om en tillståndshavare har flera 
verksamheter som omfattas av en 
avgift enligt första stycket inom ett 
och samma anläggningsområde, 
ska avgift betalas med det belopp 
som är högst av de angivna be-
loppen. 

 Avgiftsskyldigheten upphör det 
kalenderkvartal som följer 
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närmast efter det att 
Strålsäkerhetsmyndigheten har 
konstaterat att verksamheten inte 
längre tillhör någon av 
beredskapskategorierna. 

13 § 
Den som har tillstånd till kärn-
teknisk verksamhet ska betala en 
avgift för den tillsyn som utövas 
av Strålsäkerhetsmyndigheten 
enligt de internationella överens-
kommelser i syfte att förhindra 
spridning av kärnvapen som 
Sverige tillträtt. Avgiften ska, efter 
debitering av 
Strålsäkerhetsmyndigheten, 
betalas för varje kalenderkvartal 

Den som har tillstånd till kärn-
teknisk verksamhet ska betala en 
avgift för den tillsyn som utövas 
av Strålsäkerhetsmyndigheten 
enligt de internationella överens-
kommelser i syfte att förhindra 
spridning av kärnvapen som 
Sverige har tillträtt. Avgiften ska, 
efter debitering av 
Strålsäkerhetsmyndigheten, 
betalas för varje kalenderkvartal 

1. med 602 000 kronor för en 
anläggning för framställning av 
bränsle för kärnkraftsreaktorer, 

1. med 359 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 1, 

2. med 235 000 kronor för en 
forsknings- och 
materialprovningsreaktor, 

2. med 235 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 2, 

3. med 359 000 kronor för en 
kärnkraftsreaktor, 

3. med 602 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 3, 

4. med 343 000 kronor för en 
anläggning för mellanlagring av 
använt kärnbränsle med en 
bränslemängd som överstiger 
1 000 ton, 

4. med 343 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning 
kategori 4a där mer än 1 000 ton 
använt kärnbränsle mellanlagras, 

5. med 14 000 kronor för en an-
läggning för mellanlagring av an-
vänt kärnbränsle med en bränsle-
mängd som inte överstiger 1 000 ton, 
och 

5. med 14 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning 
kategori 4a där mindre än 
1 000 ton använt kärnbränsle 
mellanlagras, och 

6. med 11 000 kronor för en an-
läggning för annan behandling av 
kärnämne än framställning av 
bränsle. 

6. med X kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 5. 

Avgiften ska betalas från och 
med kalenderkvartalet efter det att 
tillståndet gavs till och med det 
kalenderkvartal som följer närmast 
efter det att Strålsäkerhetsmyndig-
heten har konstaterat att allt kärn-

Avgiften ska betalas från och 
med kalenderkvartalet efter det att 
tillståndet gavs till och med det 
kalenderkvartal som följer närmast 
efter det att Strålsäkerhetsmyndig-
heten har konstaterat att allt kärn-
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ämne avlägsnats från anläggning-
en. För en kärnkraftsreaktor under 
uppförande som ska ersätta en 
permanent avstängd reaktor ska 
avgiften betalas från och med 
kalenderkvartalet efter att en an-
sökan om provdrift lämnats in till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 

ämne avlägsnats från anläggning-
en. För en kärnteknisk anläggning 
kategori 1 under uppförande, ska 
avgiften betalas från och med 
kalenderkvartalet efter det att en 
ansökan om provdrift har lämnats 
in till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

14 § 
Den som, i annat fall än som avses i 13 §, innehar kärnämne ska betala 
avgift för kärnämneskontroll med 1 280 kronor per timme för kontroll 
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering. 

15 § 
Den som har tillstånd att uppföra, 
inneha eller driva en kärnkrafts-
reaktor ska till Strålsäkerhets-
myndigheten betala en avgift för 
den grundläggande och tillämpade 
forskning samt de studier och ut-
redningar som myndigheten initi-
erar i syfte att utveckla nationell 
kompetens inom myndighetens 
verksamhetsområde och att stödja 
och utveckla myndighetens tillsyn. 
Avgiften ska, efter debitering av 
Strålsäkerhetsmyndigheten, 
betalas för varje kalenderkvartal 

Den som har tillstånd att uppföra, 
inneha eller driva en kärnkrafts-
reaktor ska till Strålsäkerhets-
myndigheten betala en avgift för 
den grundläggande och tillämpade 
forskning samt de studier och ut-
redningar som myndigheten initi-
erar i syfte att utveckla nationell 
kompetens och att stödja och ut-
veckla myndighetens tillsyn inom 
de av myndighetens verksamhets-
områden som är relevanta för den 
verksamhet som tillståndshavaren 
bedriver. Avgiften ska, efter debit-
ering av Strålsäkerhetsmyndig-
heten, betalas för varje kalender-
kvartal 

1. med 7 821 000 kronor för en 
reaktor som är under uppförande 
från och med det kalenderkvartal 
som följer efter det att Strålsäker-
hetsmyndigheten godkänt att an-
läggningen får börja uppföras till 
och med det kalenderkvartal då 
reaktorn tas i normaldrift, 

1. med 7 821 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 1 
som är under uppförande från och 
med det kalenderkvartal som följer 
efter det att Strålsäkerhetsmyndig-
heten har godkänt att 
anläggningen får börja uppföras 
till och med det kalenderkvartal då 
reaktorn tas i produktionsdrift, 

2. med 1 675 000 kronor för 
varje annan reaktor från och med 
det kalenderkvartal som följer 
efter det att reaktorn tas i 

2. med 1 675 000 kronor för 
varje kärnteknisk anläggning kate-
gori 1 från och med det kalender-
kvartal som följer efter det att den 
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normaldrift fram till det 
kalenderkvartal som följer efter 
det att reaktorn permanent har 
tagits ur drift och detta har 
anmälts till Strålsäkerhetsmyndig-
heten, och 

tas i produktionsdrift fram till det 
kalenderkvartal som följer efter 
det att den är permanent avstängd, 
och 

3. med 302 000 kronor för en 
reaktor som är under avveckling 
för den tid då avgift inte betalas 
enligt 2. 

3. med 302 000 kronor för en 
kärnteknisk anläggning kategori 1 
som är som är permanent 
avstängd och där kärnämne i form 
av använt kärnbränsle finns kvar 
för den tid då avgift inte betalas 
enligt 2. 

Skyldigheten att betala avgift 
gäller inte från och med det 
kalenderkvartal som följer efter 
det att tillståndshavaren har 
fullgjort sina skyldigheter enligt 
10 § lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet. 

Avgiftsskyldigheten upphör det 
kalenderkvartal som följer efter 
det att tillståndshavaren har 
fullgjort sina skyldigheter enligt 
10 § lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet. 

16 § 
Den som ansöker om eller har 
tillstånd till en verksamhet enligt 
20 eller 21 § eller 22 § andra 
stycket strålskyddslagen (1988:220) 
ska till Strålsäkerhetsmyndigheten 
betala en avgift för myndighetens 
kostnader för tillståndsprövning, 
tillsyn och andra åtgärder med 
anknytning till tillståndet. Avgiften 
ska, efter debitering av 
Strålsäkerhetsmyndigheten, 
betalas för varje kalenderår 

Avgift enligt 4 § ska betalas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten när an-
sökan ges in 

1. med 500 kronor per tillstånd 
för starka laserpekare med maxi-
mal uteffekt som inte överskrider 
30 milliwatt, 

1. med 500 kronor per tillstånd 
för starka laserpekare med uteffekt 
som inte överskrider 30 milliwatt, 

2. med 8 400 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt 
som överskrider 30 milliwatt, 

3. med 8 400 kronor per 
tillstånd för tillståndspliktiga 
lasrar, 

 

4. med 8 400 kronor per 
tillstånd för torkning med 
mikrovågor, 
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5. med 4 900 kronor per gener-
ator för medicinsk 
röntgendiagnostik, 

3. med 4 900 kronor per gener-
ator för medicinsk 
röntgendiagnostik, 

6. med 1 900 kronor per gener-
ator för odontologisk röntgendiag-
nostik, 

4. med 1 900 kronor per gener-
ator för odontologisk röntgendiag-
nostik, 

7. med 2 700 kronor per gener-
ator för veterinärmedicinsk röntgen-
diagnostik, 

5. med 2 700 kronor per gener-
ator för veterinärmedicinsk röntgen-
diagnostik, 

8. med 1 000 kronor för verk-
samhet med öppna strålkällor med 
en aktivitet som är högst 
100 megabecquerel, 

6. med 1 000 kronor för verk-
samhet med öppna strålkällor med 
en aktivitet som är högst 
100 megabecquerel, 

9. med 3 100 kronor per laborat-
orium för verksamhet med öppna 
strålkällor med en aktivitet som 
överstiger 100 megabecquerel men 
inte 10 gigabecquerel, 

7. med 3 100 kronor per laborat-
orium för verksamhet med öppna 
strålkällor med en aktivitet som 
överstiger 100 megabecquerel men 
inte 10 gigabecquerel, 

10. med 16 800 kronor per 
laboratorium för verksamhet med 
öppna strålkällor med en aktivitet 
som överstiger 10 gigabecquerel, 

8. med 16 800 kronor per labor-
atorium för verksamhet med öppna 
strålkällor med en aktivitet som 
överstiger 10 gigabecquerel, 

11. med 5 600 kronor per utrust-
ning för mindre acceleratorer och 
bestrålningsapparater med slutna 
strålkällor med en aktivitet som 
överstiger 100 gigabecquerel, 

9. med 5 600 kronor per utrust-
ning för mindre acceleratorer, 

12. med 21 400 kronor per till-
stånd för acceleratoranläggningar, 

10. med 21 400 kronor per till-
stånd för acceleratoranläggningar, 

13. med 2 500 kronor per utrust-
ning för radiografering, 

11. med 2 500 kronor per utrust-
ning för radiografering, 

14. med 1 000 kronor per 
utrustning för analys, kontroll 
eller övervakning, 

12. med X kronor för slutna 
strålkällor som inte är slutna 
strålkällor med hög aktivitet, 

15. med 1 000 kronor per sluten 
strålkälla med en aktivitet som är 
högst 100 gigabecquerel, 

13. med X kronor för slutna 
strålkällor med hög aktivitet, 

16. med 24 000 kronor per an-
läggning för strålsterilisering, 

 

17. med 6 100 kronor per till-
stånd för handel med strålkällor, 

14. med 6 100 kronor per till-
stånd för handel med radioaktiva 
ämnen, 

18. med 9 400 kronor per till-
stånd för installation och underhåll 
av strålkällor, 

15. med 9 400 kronor per till-
stånd för installation och underhåll 
av strålkällor, 

19. med 1 000 kronor per till-  
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stånd för verksamhet med kvalitets-
kontroll av radiologisk utrustning, 

20. med 12 100 kronor per ut-
rustning för acceleratorer och 
koboltapparater för extern strål-
terapi, 

16. med 12 100 kronor per ut-
rustning för acceleratorer och 
koboltapparater för extern strål-
terapi, 

21. med 4 100 kronor per utrust-
ning för röntgenterapiutrustning 
för extern strålterapi, 

17. med 4 100 kronor per utrust-
ning för röntgenterapiutrustning 
för extern strålterapi, 

22. med 12 100 kronor per ut-
rustning för efterladdningsutrust-
ning för brachyterapi, 

18. med 12 100 kronor per ut-
rustning för efterladdningsutrust-
ning för brachyterapi, 

23. med 18 200 kronor per till-
stånd för annan sluten strålkälla 
för brachyterapi med en aktivitet 
som överstiger 100 gigabecquerel, 

19. med 18 200 kronor per till-
stånd för annan sluten strålkälla 
för brachyterapi med en aktivitet 
som överstiger 100 gigabecquerel, 

24. med 74 000 kronor per till-
stånd för nuklearmedicin med en 
aktivitet som är högst 100 giga-
becquerel, 

20. med 74 000 kronor per till-
stånd för nuklearmedicin med en 
aktivitet som är högst 100 giga-
becquerel, 

25. med 119 700 kronor per till-
stånd för nuklearmedicin med en 
aktivitet som överstiger 100 giga-
becquerel, 

21. med 119 700 kronor per till-
stånd för nuklearmedicin med en 
aktivitet som överstiger 100 giga-
becquerel, 

26. med 7 283 000 kronor per 
anläggning för acceleratorbaserad 
spallation för neutronforsknings-
ändamål med en stråleffekt som 
överstiger 1 megawatt, och 

22. med 7 283 000 kronor per 
anläggning för acceleratorbaserad 
spallation för neutronforsknings-
ändamål med en stråleffekt som 
överstiger 1 megawatt, och 

27. med 353 000 kronor för 
verksamhet med elektronacceler-
atorbaserade synkrotronljusanlägg-
ningar. 

23. med 353 000 kronor för 
verksamhet med elektronacceler-
atorbaserade synkrotronljusanlägg-
ningar. 

Den som, i annat fall än som 
avses i första stycket, ansöker om 
eller har tillstånd till en 
verksamhet enligt 20 eller 21 § 
eller 22 § andra stycket 
strålskyddslagen ska betala avgift 
med 1 280 kronor per timme för 
arbete med tillståndsprövning, 
tillsyn och övriga åtgärder med 
anknytning till tillståndet som 
Strålsäkerhetsmyndigheten har ut-
fört. Avgiften betalas till Strål-
säkerhetsmyndigheten efter sär-
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skild debitering. 

17 § 
Avgift enligt 16 § första stycket 2–
25 ska betalas från och med det 
kalenderår som följer efter det att 
beslut om tillstånd har getts. Om 
ett tillstånd förnyas, ska avgift 
betalas även för det år då beslutet 
om att förnya tillståndet med-
delades. Om det finns särskilda 
skäl får 
Strålsäkerhetsmyndigheten besluta 
att avgiften i stället för som års-
avgift ska betalas i samband med 
att ansökan om tillstånd görs. 

Den som har tillstånd till en verk-
samhet som avses i 16 § första 
stycket 1–21 ska betala en avgift 
för Strålsäkerhetsmyndighetens 
kostnader för tillsyn och andra åt-
gärder med anknytning till till-
ståndet. Avgiften ska, efter debit-
ering av Strålsäkerhetsmyndig-
heten, betalas för varje kalenderår 
från och med det år som följer 
efter det att beslut om tillstånd har 
getts med ett belopp som 
motsvarar den gällande 
ansökningsavgiften enligt 16 § 
första stycket för verksamheten. 
Om ett tillstånd förnyas, ska ingen 
avgift betalas för det år då an-
sökan om att förnya tillståndet 
gavs in. 

Avgift enligt 16 § första styc-
ket 1 ska betalas som en engångs-
avgift i samband med att ansökan 
om tillstånd görs. Avgift enligt 
16 § första stycket 26 och 27 ska 
betalas från och med det 
kalenderår då ansökan om till-
stånd ges in och för varje påbörjat 
kalenderår därefter. 

För verksamheter som avses i 
16 § första stycket 22 och 23 ska 
avgift enligt första stycket betalas 
för varje påbörjat kalenderår från 
och med det år som följer efter det 
år då ansökan om tillstånd ges in. 

Förhållanden anmälda skriftligt 
till Strålsäkerhetsmyndigheten före 
den 1 januari ska ligga till grund 
för beräkningen av avgiften. 

Förhållanden som är anmälda 
skriftligt till Strålsäkerhetsmyndig-
heten före den 1 januari ska ligga 
till grund för beräkningen av av-
giften. 

 
17 a § 

 Den som, i annat fall än som avses 
i 16 eller 17 §, ansöker om eller 
har tillstånd till en verksamhet 
enligt lagen (XXX:YY) om strål-
skydd, ska betala avgift med 
1 280 kronor per timme för arbete 
med tillståndsprövning, tillsyn och 
övriga åtgärder med anknytning 
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till tillståndet som Strålsäkerhets-
myndigheten har utfört. Avgiften 
ska betalas till Strålsäkerhets-
myndigheten efter särskild 
debitering. 

 Om prövningen av en ansökan 
om tillstånd eller tillsyn och andra 
åtgärder med anknytning till ett 
tillstånd kräver särskild utredning 
eller annat arbete som leder till 
väsentligt högre kostnader än de 
belopp som anges i 16 eller 17 §, 
får Strålsäkerhetsmyndigheten be-
sluta att sökanden ska betala 
tilläggsavgift med 1 280 kronor 
per timme för arbete som myndig-
heten har utfört. Tilläggsavgiften 
ska betalas till Strålsäkerhets-
myndigheten efter särskild debit-
ering. 

 
17 b § 

 Den som anmäler en verksamhet 
med strålning enligt föreskrifter 
som Strålsäkerhetsmyndigheten 
har meddelat med stöd av X kap. 
Y § förordningen (XXX:YY) om 
strålskydd, ska betala en avgift för 
myndighetens kostnader för hand-
läggning av anmälan samt för till-
syn och andra åtgärder med an-
knytning till verksamheten. Avgift-
en ska betalas till Strålsäkerhets-
myndigheten när anmälan ges in 
med X kronor 

 1. för  anmälningspliktig verk-
samhet med laser, 

 2. för anmälningspliktig verk-
samhet med mikrovågstorkning, 

 3. per generator för anmäl-
ningspliktig verksamhet med 
röntgengeneratorer, 

 4. för anmälningspliktig verk-
samhet med öppna strålkällor, 

 5. för anmälningspliktig verk-
samhet med handel med radio-
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aktiva ämnen och tekniska anord-
ningar som kan alstra joniserande 
strålning, 

 6. per sluten strålkälla för an-
mälningspliktig verksamhet, och 

 7. för anmälningspliktig verk-
samhet med  medicinskt solarium. 

 
17 c § 

 Den som enligt föreskrifter som 
Strålsäkerhetsmyndigheten har med-
delat med stöd av X kap. Y § för-
ordningen (XXX:YY) om strål-
skydd anmäler en verksamhet med 
arbetsplatser där aktivitetskoncen-
trationen för radon överstiger 
referensnivån 200 becquerel per 
kubikmeter, ska betala en avgift 
med X kronor för myndighetens 
kostnader för handläggning av an-
mälan samt för tillsyn och andra 
åtgärder med anknytning till verk-
samheten. Avgiften ska betalas när 
anmälan ges in. 

 Den som enligt föreskrifter som 
Strålsäkerhetsmyndigheten har med-
delat med stöd av X kap. Y § för-
ordningen om strålskydd anmäler 
en verksamhet med arbetsställen 
där  arbetstagare riskerar att få en 
radonexponering som överstiger 
0,72 megabecquereltimmar per 
kubikmeter, ska för varje sådant 
arbetsställe betala en avgift med 
X kronor för myndighetens 
kostnader för handläggning av 
anmälan samt för tillsyn och 
andra åtgärder med anknytning 
till verksamheten. Avgiften ska 
efter särskild debitering betalas 
till Strålsäkerhetsmyndigheten för 
varje påbörjat kalenderår från och 
med det år då anmälan ges in. 

18 §  
Om prövningen av en ansökan om  
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tillstånd kräver särskild utredning 
eller annat arbete som leder till 
väsentligt högre kostnader än de 
belopp som anges i 16 §, får Strål-
säkerhetsmyndigheten besluta att 
sökanden ska betala tilläggsavgift 
med 1 280 kronor per timme för 
arbete som myndigheten har 
utfört. Tilläggsavgiften betalas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten efter 
särskild debitering. 

19 § 
Om det finns särskilda skäl, får Strålsäkerhetsmyndigheten i det enskilda 
fallet sätta ned eller efterskänka en avgift. 

20 § 
Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för 
tillämpningen av denna förordning. 

21 § 
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande 
hos allmän förvaltningsdomstol. 
______________ 

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018 (samma dag som lagen [XXX:YY] om 
strålskydd). 

 


