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Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till
avgiftsnivåer för 2022 enligt förordning (2008:463) om
vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
BAKGRUND
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tar ut avgi fter enligt förordningen om vissa avgi fter
till SSM. Avgi fter tas ut med stöd av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2006:263) om transport av farligt gods.
Utgångspunkt vid beräkning av nya avgi ftsni våer är att staten får full kostnadstäckning
för tillsyn m.m. över kärnkraftverken (KK V) respekti ve övriga kärntekniska
anläggningar (ÖK TA) samt att få full kostnadstäckning inom myndighetens övriga
områden. Beredskapsavgi ften täcker också kostnader hos M yndigheten för
samhällsskydd och beredskap och hos länsstyrelserna. Ett förslag till nödvändiga
justeringar av avgi ftsni våer enligt förordningen om vissa avgi fter till
Strålsäkerhetsmyndigheten redovisades av SSM den 1 oktober 2020. SSM inkommer
därmed med ett reviderat förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsni våer enligt
förordningen om vissa avgi fter till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Regeringen önskar synpunkter på föl jande:
-

PM om förslag till avgi ftsni våer för 2022 enligt förordningen (2008:463) om
vissa avgi fter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgi fter
till Strålsäkerhetsmyndigheten

FÖRSL AG TI LL AVGIFTSNI VÅER
Länsstyrelserna i kärnkraftslänen har i underlag till MSB äskat högre belopp för 2021
och 2022 för implementering och utveckling vid införandet av nya beredskapszoner.
Justering av avgi fter genomförs både i förhållande till SSM:s samt MSB:s
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budgetunderlag 2021–2023 som lämnades den 1 mars 2020 och i förhållande till SSM:s
rapport om översyn av beredskapszoner. SSM föreslår en viss höjning av avgi fterna
med föl jande moti vering:
- Med anledning av implementering av utökade beredskaps- och planeringszoner i
enlighet med förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, ändrad t.o.m. SFS
2020:317, ställs nya och mer omfattande krav på samordning mellan
länsstyrelserna i län med kärnkraftverk och de länsstyrelser som behöver
utveckla en mer omfattande beredskapsplanering för hantering av en kärnteknisk
olycka. Det ställs också nya och mer omfattande krav på SSM och M yndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det innebär att MSB prognostiserar att
kostnaderna för MSB och länsstyrelserna ökar från 51 mnkr till 58 mnkr under
2022.
Under 2020 tilldelades MSB och länsstyrelserna 37 000 tkr för kärnenergiberedskap. I
prognosen för 2021-2024 så föreslår SSM en ökning till motsvarande 51 000 tkr för
2021, 58 449 tkr för 2022 och 53 078 tkr för 2023 och 2024.
Det bygger på samma förslag som föregående år, dvs ingen förändring av avgi ftsni vå
för Beredskap föreslås för 2022.

L ÄNSSTYRELSENS YTTRANDE
Länsstyrelsen i Hallands län tillstyrker förslaget och har inga synpunkter på
komplettering av underlag till förändringar av ovannämnda förordning.
Beslut i detta ärende har fattats av länsråd Jörgen Peters. Samordnare för
kärnenergiberedskapen Daniel Csaki har vari t föredragande.
Detta yttrande har godkänts digitalt, därför saknas namnunderskrifter.
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