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Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till 
ändringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter 
till Strålsäkerhetsmyndigheten

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) förslag till ändringar i förordningen (2008:463) 
om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kärnteknisk forskning
I remissen efterfrågar regeringen särskilt synpunkter på förslaget om höjd 
avgiftsnivå för kärnteknisk forskning. ESV noterar att vilken nivå som ska gälla för 
denna avgift är en fråga om vilken ambitionsnivå SSM ska ha för finansiering av 
kärnteknisk forskning. ESV kan inte bedöma vilken ambitionsnivå som är lämplig. 
ESV noterar att SSM tolkar informationen i avgiftsbudgeten i myndighetens 
regleringsbrev som styrande för hur stora avgiftsintäkter myndigheten ska ta in. 
Givet att budgeten i regleringsbrevet är styrande för ambitionsnivån behöver 
avgiften för finansiering av kärnteknisk forskning höjas.

Återkommande helhetsbedömningar
I syfte att avgiftsintäkterna för verksamheten återkommande helhetsbedömningar 
framgent ska täcka kostnaderna lämnar SSM dels förslag på tilläggsfakturering, 
dels förslag på avgiftshöjning.

Förslag om tilläggsfakturering
ESV tolkar det som att förslaget om möjlighet till tilläggsfakturering innebär att 
SSM sätter avgiften utifrån en normalkostnad för en återkommande 
helhetsbedömning. Den aktör som genererar kostnader som inte täcks av avgiften 
faktureras separat för dessa. ESV bedömer att en sådan modell kan vara lämplig 
eftersom den innebär att den aktör som orsakar förhöjda kostnader får betala för 
dem, istället för att de belastar hela kollektivet. ESV anser att det är lämpligt att 
kollektivet informeras om förändringarna innan de träder i kraft och att den 
enskilda aktören informeras innan tilläggsfakturering blir aktuellt.

Hantering av ackumulerat underskott
SSM har ett historiskt ackumulerat underskott i verksamheten återkommande 
helhetsbedömningar men lämnar ett förslag till förändring av avgifterna som inte 
tar hänsyn till det ackumulerade underskottet. ESV vill i detta sammanhang 
framföra att om det historiska ackumulerade underskottet inte ska beaktas när SSM 
sätter avgifterna för verksamheten, behöver regeringen besluta om hur underskottet 
istället ska hanteras.
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I övrigt har ESV inga synpunkter på förslagen.

I detta ärende har avdelningschef Peter Kvist beslutat. Utredare Caroline Zakrisson 
har varit föredragande. I beredningen har också enhetschef Anne Bryne och 
utredare Emma Cars deltagit.

Datum: 2022-12-14
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Beslutande Föredragande
Peter Kvist Caroline Zakrisson

Denna handling har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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