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Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer
för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till
Strålsäkerhetsmyndigheten
Regeringen önskar synpunkter på följande:
• PM från Strålsäkerhetsmyndigheten om Förslag till nödvändiga justeringar
av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till
Strålsäkerhetsmyndigheten.
• Utkast till förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Synpunkter behöver inte lämnas på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag om
ny avgift för tillståndsprövning av ärenden som gäller gränsöverskridande
transporter enligt rådets direktiv 2006/117/Euratom. Detta eftersom denna
avgift inte kommer hanteras i den förordning om ändring i förordningen
(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten som nu
remitteras.
Ändringarna i bestämmelserna inom hakparenteser i utkastet till förordning
om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till
Strålsäkerhetsmyndigheten (1, 4 och 5 §§) har remitterats tidigare, se Remiss
om förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Dessa
bestämmelser finns med i denna remiss endast för att ge en helhetsbild av
samtliga planerade ändringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till
Strålsäkerhetsmyndigheten och ni förväntas inte lämna några kommentarer
på dessa bestämmelser. Om det blir nödvändigt för att i tid genomföra
ändringsprotokollen till Paris- och Brysselkonventionerna kan ändringarna i
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bestämmelserna inom hakparenteser komma att beslutas innan tiden för
denna remiss löpt ut eller tidigare än de bestämmelser som omfattas av
denna remiss.
Remissinstanser

AB Svafo
Affärsverket svenska kraftnät
Aleris Diagnostik AB
Barsebäck Kraft AB
BillerudKorsnäs
Chalmers tekniska högskola
Cyclife Sweden AB
DEKRA Industrial AB
Ekonomistyrningsverket
Energiföretagen i Sverige
European Spallation Source ERIC
Evidensia Djursjukvård AB
Folkhälsomyndigheten
Force Technology Sweden AB
Forsmarks Kraftgrupp AB
Fortum AB
Fortum Power and Heat AB
Kustbevakningen
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Kävlinge kommun
Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kärnkraftverk
Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk
Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk
Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik AB:s kärntekniska anläggningar
Lunds kommun
Lunds universitet
Luossavaara-Kirunavaara AB
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nyköpings kommun
OKG Aktiebolag
Oskarshamns kommun
Praktikertjänst AB
Region Skåne
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Region Stockholm
Region Uppsala
Region Västerbotten
Region Östergötland
Riksgäldskontoret
Ringhals AB
SCA Graphic Sundsvall AB
Skogen och Kemin Gruvorna och Stålet (SKGS)
Skogsindustrierna
SSAB
SSG Standard Solutions Group
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Studsvik Nuclear AB (SNAB)
Svemin
Svensk Djursjukvård
Svensk Kärnbränslehantering AB
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges lantbruksuniversitet
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Sveriges Veterinärförbund
Swedish MedTech
SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification
Sydkraft AB
Unilabs AB
Varbergs kommun
Vattenfall AB
Vetenskapsrådet
Västra Götalandsregionen
Westinghouse Electric Sweden
Östhammars kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 5
december 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
emelie.sjogren@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2021/01855 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Charlotta Fred
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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