Svensk författningssamling

SFS 2004:1151

Förordning
om ändring i förordningen (1991:739) om vissa
avgifter till Statens kärnkraftinspektion;

Utkom från trycket
den 10 december 2004

utfärdad den 2 december 2004.
Regeringen föreskriver att 4, 5 och 8 §§ förordningen (1991:739) om
vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion skall ha följande lydelse.
4 §1 För tillsyn som utövas av Statens kärnkraftinspektion över efterlevnaden av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och av villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall tillsynsavgift betalas
varje kalenderkvartal. Avgiften utgör för tillsyn av
kronor
1. kärnkraftsreaktor

1 595 000

2. anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer

203 000

3. Studsviksanläggningen med där belägna försöksreaktorer
och avfallsanläggningar

254 000

4. sådan anläggning för hantering, lagring eller slutlig förvaring
av använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan
avgiftspliktig anläggning

341 000

5. sådan anläggning för hantering eller lagring av annat kärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon
annan avgiftspliktig anläggning

107 000

6. sådan anläggning för slutlig förvaring av annat kärnavfall
än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan
avgiftspliktig anläggning

223 000

7. sådan anläggning för hantering m.m. av lågaktivt kärnavfall
som prövas av Statens kärnkraftinspektion

32 500

Skyldigheten, enligt första stycket, att betala tillsynsavgift inträder kalenderkvartalet efter det då tillstånd meddelades och upphör från och med det
kalenderkvartal som följer efter det att anläggningen inte längre används för
sitt ändamål eller inspektionen konstaterat att fortlöpande tillsyn inte längre
behövs.
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5 §2 För sådan tillsyn av Statens kärnkraftinspektion som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen skall en
särskild avgift tas ut för varje påbörjat kalenderkvartal. Avgiften utgör för
kronor
1. anläggning där det framställs bränsle för kärnkraftsreaktorer

467 000

2. Studsviksanläggningen

183 000

3. kärnkraftsreaktor

252 000

4. centralt lager för använt kärnbränsle

269 000

Avgiften upphör det kalenderkvartal som följer närmast efter att Statens
kärnkraftinspektion konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från anläggningen.
8 §3 Den som har tillstånd enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor skall till Statens
kärnkraftinspektion betala avgift för sådan säkerhetsforskning som skall initieras av Kärnkraftinspektionen.
Avgiften utgör för varje kalenderkvartal 1 604 000 kronor och tas ut för
varje reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd lämnats för reaktorn fram till det kalenderkvartal som följer efter det
att reaktorn tagits ur drift och detta har anmälts till Kärnkraftinspektionen.
För en reaktor som tagits ur drift utgör avgiften 408 000 kronor för varje
kalenderkvartal. Avgiften upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att anläggningen är riven och detta har anmälts till Kärnkraftinspektionen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnar
LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)
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