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Yttrande över remiss av Svensk Kärnbränslehantering AB:s 
slutförvarsansökan 
 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar bl.a. för frågor om 
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av 
överensstämmelse. Swedac har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda 
remiss. 
 
Ackreditering är redan föreskrivet för delar av det som omfattas av ansökan genom 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:13) om mekaniska 
anordningar i vissa kärntekniska anläggningar. Detta framgår i den del av ansökan 
som innehåller en säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen, kapitel 
3. Där andra delar av verksamheten än de redan identifierade lämpar sig för 
ackreditering bistår Swedac gärna Strålsäkerhetsmyndigheten att ta fram ordningar 
under ackreditering. 
 
Där ansökan omfattar uppgifter som innebär kontroll, provning eller andra 
kontrollformer, som kan ske under ackreditering så bör detta utföras av organ som 
har ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 
339/93. 
 
Ackreditering kan vara ett stöd till myndighetens egen tillsyn för att kvalitetssäkra att 
konstruktioner, tillverkning och installationer håller en tillräckligt hög kvalitet för sitt 
ändamål. Kontroll- och provningsorgan kan inom ackrediteringens ram ta fram 
tillförlitliga underlag med verifierade metoder, t.ex. för olika materials egenskaper. 
 
Swedac vill visa på fördelen med att använda ackrediterade kontrollformer istället 
för att utveckla nya system i olika former. Det finns etablerade lösningar för kontroll- 
och provningsverksamhet under ackreditering enligt förordningen (EG) nr 765/2008. 
__________________________ 
Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Gerda Lind efter föredragning av 
juristen Anders Karlsson. Utredaren Roland Jonsson har deltagit vid den slutliga 
handläggningen av ärendet. 
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