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Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till
föreskrifter och allmänna råd om torkning med
mikrovågor
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om torkning med mikrovågor. Den
metod för torkning som förslaget reglerar används inom sanering av fukt och vattenskador där
byggnadsmaterial snabbt måste torkas. Förlaget innebär bl.a. att obligatorisk tillståndsplikt införs för de
företag som utför torkning och att anmälningsplikten vid varje enskilt torkningstillfälle slopas. Vidare
föreslås att kontrollmätningar vid torkningsuppdrag ska utföras i större omfattning och att nya krav på
säkerhetsmässig utrustning av torkaggregat ska införas. Förslagets huvudsyfte är att höja
strålsäkerhetsnivån vid den aktuella torkningsmetoden då strålkällorna som används kan utgöra fara för
människor och djur. Vidare syftar förslaget till att underlätta tillsyn och att förtydliga nu gällande
regelverk.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan finna medför förslaget begränsade administrativa krav för berörda företag.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
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Konsekvensutredningen
Den upprättade konsekvensutredningen belyser de problem som finns vid användning av mikrovågor
som torkningsmetod och innehåller tydliga resonemang om syftet med förslaget.
Konsekvensutredningen uppfyller – trots att det varit önskvärt med utförligare beräkningar av de
ekonomiska effekter som förslaget medför för olika kategorier av företag – kraven i 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därför godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 28 september 2011.
I beslutet deltog Lennart Palm ordförande, Carl Gustav Fernlund och Maud Spencer. Ärendet föredrogs
av kommittésekreteraren Fredrik Jonsson.

Lennart Palm
Ordförande

Fredrik Jonsson
Föredragande

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
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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