
 
 

 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  

Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
 

Regeringskansliet, Miljödepartementet 

 

103 33 STOCKHOLM 

 

 

 

 

Rapport 

Datum: 2022-09-01 

Er referens: M2021/02003, 

M2021/01010M2021/02321 m.fl. 

Diarienr: SSM2022-3213 

Dokumentnr: SSM2022-3213-2 

Handläggare: Ulrika Eriksson 

Telefon: 08-799 41 49 

 

SSM:s redovisning av förslag som rör andra 
justeringar än avgiftsnivåer i förordningen 
(2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska enligt regleringsbrevet för 2022 senast den 3l 

augusti 2022 lämna förslag som rör andra justeringar än avgiftsnivåer i förordningen 

(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten till Regeringskansliet. Efter 

överenskommelse med Miljödepartementet har SSM fått uppskov med redovisningen av 

uppdraget till den 7 september 2022. 

 

SSM har ett ackumulerat historiskt underskott inom avgiftsbelagd verksamhet, åter-

kommande helhetsbedömningar, om ca 6,4 mnkr vid bokslutet 2021. Avgifter för dessa 

tas ut i enlighet med 9 § förordningen.  

 

Under hösten 2021 och vintern 2022 genomfördes en utredning kring hur det uppkomna 

underskottet kan hanteras kommande år och även hur SSM kan minska riskerna för att 

underskott kan uppstå vid dessa granskningar.1 En av de föreslagna åtgärderna för att 

minska risken för underskott vid framtida granskningar var att ändra i förordningen så att 

det ska vara möjligt att tilläggsfakturera om SSM:s kostnader blir väsentligt högre än 

avgiftens storlek för en granskning. I nuvarande förordning finns inte denna möjlighet. Av 

detta skäl föreslås därför en justering av 8 och 9 §§. 

 

Konsekvenserna av en sådan justering bedöms ha ringa administrativa konsekvenser för 

SSM. Tilläggsfakturering kan innebära merarbete då underlag ska tas fram för fakturer-

ingen, men detta sker endast vid behov och är sällan förekommande. En justering innebär 

ringa ekonomiska konsekvenser för SSM. Möjligheten till tilläggsfakturering kan minska 

myndighetens ekonomiska risk om en granskning av olika skäl (i huvudsak större tids-

åtgång) innebär högre kostnader än budgeterat. Tilläggsfakturering ska dock ses som ett 

av flera sätt att ha kontroll på balansen mellan intäkter och kostnader. En budgetering 

utefter ett rimligt tilltaget timpris, regelbunden uppföljning och vid behov justeringar av 

avgifternas storlek är andra sätt.  

 

Den föreslagna justeringen bedöms ha ringa administrativa konsekvenser för tillstånds-

havarna. Möjlighet till tilläggsfakturering innebär begränsade ekonomiska konsekvenser 

för tillståndshavarna. SSM kan i god tid informera tillståndshavarna om att tilläggs-

fakturering kan komma i fråga, för att lindra eventuell negativ konsekvens.   

                                                      
1 Dokumentnummer 21-2325 Om finans 217 Återkommande Helhetsbedömning (PSR) 
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Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäker-

hetsmyndigheten  

dels att nuvarande 8 och 9 §§ ska betecknas 9 och 8 §§, 

dels att den nya 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 § 

Om den granskning som en avgift enligt 

7 eller 7 a § är avsedd att täcka medför 

granskningsarbete som inte täcks av av-

giftens belopp (kostnader för mer-

arbete), får Strålsäkerhetsmyndigheten 

besluta att tillståndshavaren ska betala 

tilläggsavgift med 1 300 kronor per 

timme för det merarbete som myndig-

heten har utfört. För en granskning som 

avses i 7 a § får dock tilläggsavgiften för 

varje granskningsarbete uppgå till högst 

2 000 000 kronor. 

Om den granskning som en avgift enligt 

7, 7 a eller 8 § är avsedd att täcka med-

för granskningsarbete som inte täcks av 

avgiftens belopp (kostnader för mer-

arbete), får Strålsäkerhetsmyndigheten 

besluta att tillståndshavaren ska betala 

tilläggsavgift med 1 400 kronor per 

timme för det merarbete som myndig-

heten har utfört. För en granskning som 

avses i 7 a eller 8 § får dock tilläggs-

avgiften för varje granskningsarbete 

uppgå till högst 2 000 000 kronor. 

Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debet-

ering. 

10 § 

Den som ansöker om eller har tillstånd 

till kärnteknisk verksamhet ska ersätta 

Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader 

för att anlita konsult i samband med 

sådan prövning eller granskning som 

avses i 4–9 §§ med avseende på den del 

av konsultkostnaderna som understiger 

1 000 000 kronor, i den mån konsult-

arbetet kan hänföras till en viss eller till 

vissa verksamheter. Ersättningen betalas 

till Strålsäkerhetsmyndigheten efter sär-

skild debitering. 

Den som ansöker om eller har tillstånd 

till kärnteknisk verksamhet ska ersätta 

Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader 

för att anlita konsult i samband med 

sådan prövning eller granskning som 

avses i 4–8 §§ med avseende på den del 

av konsultkostnaderna som understiger 

1 000 000 kronor, i den mån konsult-

arbetet kan hänföras till en viss eller till 

vissa verksamheter. Ersättningen betalas 

till Strålsäkerhetsmyndigheten efter sär-

skild debitering. 

________________ 

Denna förordning träder i kraft den…  
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