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Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm

Yttrande över förslag till ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:13) om
mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet avstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår ändringar av myndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:13) om
mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar och allmänna råd som kompletterar dessa
föreskrifter. I huvudsak innebär ändringsförslagen att de speciella kompetenskrav som ställs på
ackrediterade organ som verkar inom det kärntekniska området förs över från SWEDAC:s (Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll) föreskrifter till SSMFS 2008:13. Utöver dessa kompletteringar
föreslås ändringar innebärande en utvidgning av föreskrifternas tillämpningsområde så att de även
omfattar styrstavar, att tillståndshavare ska se till att det avsätts tillräckligt med tid för tillverknings-,
installations- och återkommande kontroll samt att ackrediterade kontrollorgan får utvidgade uppgifter i
samband med kontroll vid tillverkning.
I konsekvensutredningen görs bedömningen att de föreslagna ändringarna avseende implementering
av SWEDAC:s föreskrifter inte kommer att medföra ekonomiska eller andra konsekvenser för berörda
företag. När det gäller ändringsförslagen avseende utvidgning av föreskrifternas tillämpningsområde kontroll och dokumentation av styrstavar samt upprättande av typkontrollintyg - görs bedömningen att
dessa kan leda till ökade kostnader i begränsad omfattning. Förslagen beträffande tid för kontrollarbete
och utvidgade uppgifter för ackrediterade kontrollorgan anges medföra ökade kostnader för berörda
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företag, som bedöms svåra att uppskatta. Såvitt Regelrådet kan finna innehåller konsekvensutredningen inte någon redovisning av förslagens effekter för berörda företags administrativa kostnader.
I avsaknad av sådan redovisning kan Regelrådet inte ta ställning till om de från administrativ synpunkt
lämpligaste lösningarna valts. Regelrådet avstyrker därför förslagen.

Synpunkter på konsekvensutredningen

Som framgår av det föregående är de administrativa effekterna av ändringsförslagen inte redovisade i
konsekvensutredningen. Även i övrigt är enligt Regelrådets uppfattning de ekonomiska effekterna vid
ett genomförande av förslagen ofullständigt belysta. Konsekvensutredningen uppfyller därför inte
kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed
bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 5 maj 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Claes Norberg och Maud Spencer.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Dean Stomilovic.

Ordförande
Stig von Bahr

Föredragande
Dean Stomilovic

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
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administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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