Svensk författningssamling

SFS 1999:1200

Förordning
om ändring i förordningen (1976:247) om vissa
avgifter till Statens strålskyddsinstitut;

Utkom från trycket
den 17 december 1999

utfärdad den 25 november 1999.
Regeringen föreskriver att 4 § och bilagan till förordningen (1976:247)
om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut1 skall ha följande lydelse.
4 §2 En avgift enligt 3 § skall betalas med belopp som framgår av bilagan.
Avgiften betalas som en årlig avgift för kalenderår från och med det år
som följer efter det att beslut om tillstånd har lämnats. Om ett tillstånd förnyas skall avgift betalas även för det år då beslut fattas om att förnya tillståndet. Statens strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i samband med att ansökan om
tillstånd görs.
Förhållanden anmälda till Statens strålskyddsinstitut före den 1 januari
skall ligga till grund för beräkningen av avgiften.
Bilaga3
Avgifter för tillståndspliktig verksamhet
Verksamhet

Avgift beräknas
per

Tillståndspliktiga lasrar
Medicinsk röntgendiagnostik

tillstånd
generator

3 000
1 200
dock högst
100 000

utrustning
utrustning

4 000
1 200

utrustning

4 000

tillstånd

6 000

Extern strålterapi
acceleratorer och koboltapparater
röntgenterapiutrustningar
Brachyterapi
efterladdningsutrustningar
övriga slutna strålkällor över
100 gigabecquerel

Avgift i
kronore

1
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Verksamhet
Nuklearmedicin
högst 100 gigabecquerel
över 100 gigabecquerel
Odontologisk röntgendiagnostik

Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik
Verksamhet med öppna strålkällor
(högst 100 megabecquerel)
Verksamhet med öppna strålkällor
(högst 10 gigabecquerel)

Verksamhet med öppna strålkällor
(över 10 gigabecquerel)
Mindre acceleratorer och bestrålningsapparater med slutna strålkällor
(över 100 gigabecquerel)

Avgift beräknas
per
tillstånd
tillstånd
generator

generator

18 000
30 000
1 200
dock högst
10 000
1 200
400

laboratorium

1 200
dock högst
15 000

laboratorium

6 000

utrustning

Acceleratoranläggningar
Radiografering

tillstånd
utrustning

Utrustningar för analys, kontroll och
övervakning samt slutna strålkällor
(högst 100 gigabecquerel)

utrustning

Strålsterilisering
Handel med strålkällor
Installation och underhåll av strålkällor
Verksamhet med kvalitetskontroll av
radiologisk utrustning

Avgift i
kronore

anläggning
tillstånd
tillstånd
tillstånd

2 000
dock högst
12 000
10 000
1 200
dock högst
80 000

400
dock högst
20 000
12 000
3 000
3 000
400

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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