Svensk författningssamling
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Förordning
om ändring i förordningen (1988:523) med
instruktion för Statens kärnkraftinspektion;

Utkom från trycket
den 18 april 2000

utfärdad den 6 april 2000.
Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1988:523) med instruktion
för Statens kärnkraftinspektion skall ha följande lydelse.
2 §1 Inspektionen skall särskilt
1. följa utvecklingen på kärnenergiområdet, i synnerhet beträffande säkerhetsfrågor,
2. utreda frågor om och ta initiativ till åtgärder för att höja säkerheten hos
kärntekniska anläggningar,
3. följa utvecklingen i fråga om metoder för hantering och slutförvaring
av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta samt för avställning
och rivning av kärntekniska anläggningar,
4. ta initiativ till sådan forskning och utveckling som rör dels säkerheten
hos kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar dels säkerheten vid
transport av kärnämne eller kärnavfall och dels säkerheten hos sådana metoder för hantering och förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall som
används eller kan komma att användas och metoder för avställning och rivning av reaktoranläggningar, i den mån inte någon annan myndighet har sådana uppgifter, samt i övrigt ta initiativ till sådan forskning som behövs för
att inspektionen skall kunna fullgöra sina åligganden,
5. aktivt bidra till att ge allmänheten insyn i och information om det arbete
på kärnsäkerhets- och kärnavfallsområdet som bedrivs i landet,
6. ha hand om sådana uppgifter som följer av Sveriges internationella åtaganden eller av något annat skäl är påkallade från allmän synpunkt med avseende på kontroll av kärnämnen, kärnteknisk utrustning, kärntekniska verksamheter samt forsknings- och utvecklingsverksamheter som har anknytning
till kärntekniska verksamheter,
7. ha beredskap för teknisk rådgivning till myndigheter ansvariga för befolkningsskyddet, om en olycka i kärnteknisk verksamhet inträffar inom
eller utom landet, och
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8. besluta om användningen av avgiftsmedel enligt lagen (1992:1537) om
finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. och lagen
(1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.,
utom när regeringen skall fatta ett sådant beslut.
Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2000.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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