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Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till 
nya avgiftsnivåer för 2023 enligt förordningen 
(2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten samt ändringar i 
förordningen (2008:463) om vissa avgifter till 
Strå lsäkerhetsmynd ig heten 

Lunds universitet har inbjudits att yttra sig över ovanstående förslag 
om nya avgiftsnivåer samt ändringar i förordningen. Universitetet vill 
härmed meddela följande synpunkter. 

Universitetet ställer sig i stora drag bakom 
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag om nya avgiftsnivåer men har 
några invändningar. Med hänsyn till rådande förvaltningsprinciper där 
det finns rättmätiga samhällskrav på tillsyn, ska avgiften även 
finansiera tillsyn och denna ska utföras av tillsynsmyndighet. Lunds 
universitet vill understryka att avgifter i första hand bör finansiera 
tillsyn, och att tillsyn upprätthålls årligen. Universitetet har även i 
tidigare års förslag om avgiftsnivåer lyft denna synpunkt. 

Strålsäkerhetsmyndigheten vill göra en betydande ökning av det 
debiterade beloppet per anmälan för anmälningspliktig verksamhet 
som är utöver förväntad årlig prisutveckling. Detta motiveras med 
bristande kostnadstäckning, utan vilken de behöver skära ner på 
tillsyn och information till berörda verksamheter. Avsaknad av tillsyn 
och information är redan ett faktum och har varit så under lång tid, 
även om avgiften justerats löpande under tidigare år. Mot den 
bakgrunden anser universitetet att det saknas en koppling mellan 
avgiftsnivåerna och den faktiska arbetstid som 
Strålsäkerhetsmyndigheten avsätter till arbetet kring anmälningarna. 

En ökning av avgiftsnivåerna behöver därför tydligt leda till ökad 
tillsyn och tillgänglighet för informationsförfråganingar. Om sådan 
ökad aktivitet hos SSM inte kan garanteras vid höjda avgiftsnivåer, 
bör de behållas på nuvarande nivå. Övriga justeringar av avgifter 
bedöms berättigade i jämförelse med utvecklingen av prisindex i 
samhället. 
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Gällande tilläggsfakturering behövs det i förväg tydliggöras vad denna 
baseras på och vilka summor som kommer att faktureras. Dessutom så 
är befintliga avgiftsnivåer redan baserade på den faktiska 
arbetsinsatsen hos SSM och bör ingå i en redan fastslagen budget för 
myndigheten. Universitetet tycker därför att tilläggsfakturering inte är 
förenlig med de avgiftsnivåer som redan är fastslagna. 

Kostnaderna för MAX IV:s tillstånd kommer inte, vad det bedöms, att 
påverkas av de nya avgiftsnivåerna. 

Beslut 
Beslut att avge detta yttrande har fattats av undertecknad rektor i 
närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av 
representant för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning 
av Strålskyddsexpert Hanna Holstein, LU Byggnad 
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