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Statskontorets och Naturvårdsverkets 
redovisningar om översyn av systemet för avgifter 
för sådan prövning och tillsyn som sker enligt 
miljöbalken

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har inget att erinra mot de förslag som framgår av 

Naturvårdsverket redovisning. SSM anser att de förändringar av förslagen, avseende 

enhetlighet och konstruktion, som Naturvårdsverket har gjort gentemot de förslag som 

Statskontoret presenterat, i allt väsentligt är väl avvägda.

5.5 Övriga förändringar (i Naturvårdsverkets redovisning)
Gällande förslaget att det bör föras in en bestämmelse i förordning (1998:940) om avgifter 

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) avseende regelbunden översyn av 

förordningen och avgiftsnivåerna i förordningen vill SSM lyfta fram ett alternativt 

upplägg, likt det som gäller för SSM.

SSM tar ut avgifter för prövning och tillsyn enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen 

med stöd av förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. I 

förordningen finns ingen bestämmelse om översyn med en viss frekvens. Istället ges i 

regleringsbrevet för myndigheten uppdraget att föreslå nödvändiga justeringar av 

avgiftsnivåer eller andra justeringar i förordningen. Med ett sådant upplägg åstadkoms 

enligt SSM en större flexibilitet och frekvensen för översyn kan lättare justeras jämfört 

med att behöva justera bestämmelsen i FAPT. Ett antagande kan vara att det initialt finns 

behov av att genomföra översyn ofta, t.ex. varje eller vartannat år, men att det senare kan 

ske mer sällan, t.ex. vart tredje eller vart femte år.
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I detta ärende har generaldirektören Nina Cromnier beslutat. Utredaren Anders Verneholt 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också utredaren Mathias 

Häggblom och ekonomen Ingela Nelson deltagit.

Detta beslut expedieras utan underskrift.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Nina Cromnier

Anders Verneholt
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