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Sammanfattning 

5 dec 2013 antog EU:s Ministerråd ett mycket 

omfattande strålskyddsdirektiv för skydd mot 

joniserande strålning. 

Direktivet baserar sig på fem tidigare direktiv 

och täcker i stort sett alla företeelser där 

individer kan utsättas för skadliga effekter av 

strålning.  

Omfattar även skydd av miljön. 
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BSS-direktivet, 2013/59/Euratom 

Sammanslagning av 5 EU-direktiv och en EU-

rekommendation 
– Basic Safety Standards (1959, 1962, 1966, 1976, 1980, 1984) 

Skydd för allmänhet och arbetstagare, 96/29/Euratom 

– Medicinska bestrålningar, 97/43/Euratom 

– Information till allmänheten i händelse av kärnkraftsolycka, 

89/618/Euratom 

– Externa arbetstagare (Outside workers), 90/641/Euratom 

– Slutna strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor 

(HASS), 2003/122/Euratom 

– Radon, Commission Recommendation 90/143/Euratom 
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Varför översyn och revidering av EU:s 

strålskyddsdirektiv? 

Nya rekommendationer från ICRP kom 2007 (publikation 

103) 

– Underlag för nationella och internationella (IAEA) 

standarder samt EU-direktiv 

– Fokus på exponeringssituationer (planned, emergency, 

existing) 

Nya vetenskapliga rön (radonepidemiologi, frågetecken 

kring grumling av ögats lins – katarakt)  

Vissa områden behövde stärkas, t ex naturlig strålning, 

friklassning och samarbete i händelse av olycka 

Generellt krav inom EU-kommission att minska antal 

direktiv – samla alla i ett 
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EU-process   

2005-2010: EU-kommissionens strålskyddsenhet arbetar 

med hjälp av Artikel 31-gruppen fram ett förslag till nytt 

direktiv  

Feb 2010: Förslag och ”opinion” från Art 31-gruppen 

Maj 2012: Kommissionen fastställer sitt förslag (i stort sett 

Art 31-gruppens förslag) 

Förhandlingar i rådsarbetsgruppen pågår 2012-2013 under 

tre ordförandeskap (DK, CY, IE) 

 



EU-process, forts 

 

Maj 2013:  Rådsarbetsgruppen är överens om texten  

Okt 2013: EU-Parlamentets yttrande (icke-bindande ty 

Euratom-direktiv) 

Dec 2013: Direktivet antas av EU:s Ministerråd 

Feb 2014: Direktivet träder ikraft, fyra års införandetid 

 

 

Den 6 februari 2018 ska EU:s BSS-direktiv vara infört i 

respektive lands lagstiftning. 
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Förändringar (1) 

Följer struktur på ICRP:s rekommendationer 

och utgår från tre exponeringssituation 

(planerad, nödsituation, befintlig) 

Referensnivåer för exponering i nödsituation 

och befintlig exponeringssituation    

Ännu tydligare än tidigare att utgångspunkten 

för regelverk och tillsynen ska vara de 

grundläggande strålskyddsprinciperna: 

berättigande, optimering och dosbegränsning  
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Förändringar (2) 

Utökas till att även omfatta:  

– Radon i bostäder och på arbetsplatser 

– Radioaktivitet i byggnadsmaterial 

– Situationer som beror på kvarstående effekter efter en 

olycka (Post accidental situations) 

– Skydd av miljön, dock tillägget ”long-term health 

protection” 

Utbildning och kompetens  

– Eget kapitel synliggör vikten av kunskap och kompetens 

hos personal som arbetar med joniserande strålning 

– Kraven förtydligas för de som ansvarar för eller deltar i 

verksamhet med joniserande strålning  
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Förändringar (3) 
 

Reglering och tillsyn 

– Tillsyn, tillståndsprövning, krav etc ska anpassas till 

riskerna med den verksamhet det gäller (graded 

approach) 

– NORM regleras som verksamhet med strålning   

– Förtydligas vilka verksamheter där registrering kan 

övervägas istället för tillståndsplikt 

– Tydliga krav på berättigande för konsumentprodukter 

och icke-medicinska tillämpningar  

– Undantag och friklassningskriterier / EU valt IAEA:s RS-

G-1.7 värden bl a för ökad internationell harmonisering 
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Förändringar (4) 
 

Batteriet av skyddskrav för arbetstagare gäller 

nu även 

– Verksamheter med NORM 

– Radon på arbetsplatser 

– Flyg- och rymdpersonal (rymden: specially 

authorised exposure) 
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Förändringar (5) 
 

Stärkt skydd för arbetstagare 

– Dosgräns 20 mSv/år (tidigare 100mSv över 5 år med 

med möjlighet till 50 mSv för ett enstaka år)  

– Dosgräns till ögat sänkt till 20 mSv/år   

– För externa arbetstagare har tydligheten i  ansvar 

mellan extern arbetstagare, företag och arbetsgivare 

ökat 

– Krav på datasystem för individuella doser (nationellt 

dosregister) 
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Förändringar (6) 

Skydd av allmänheten 

– Krav på utsläppstillstånd 

– Radon i bostäder 

– Byggnadsmaterial och kontaminerade områden från 

olyckor eller ”historisk” verksamhet regleras (existing 

exposure situations) 

Beredskap 

– Krav på hotbildsanalyser och beredskapsplaner 

– Detaljerade krav på innehåll i beredskapssystem och 

beredskapsplaner, inkl referensnivå 

– Krav på samarbete mellan länder, både vid planering 

och i ett nödläge 

– Skydd av räddningspersonal 
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Förändringar (7) 
 

Medicinska tillämpningar 

– Inga större förändringar jämfört med befintligt direktiv  

– Krav på förebyggande av oavsiktliga exponeringar och 

olyckor och krav på rapportering 

 

Experts and services 

– Krav på system för godkännande av företagshälsovård, 

dosimetritjänster, strålskyddsexperter och sjukhusfysiker 

– RPE / radiation protection expert (strålskyddsexpert) 

– RPO / radiation protection officer (strålskyddsledare)  

– MPE / medical physics expert (sjukhusfysiker) 
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Förändringar (8) 
 

HASS (strålkällor med hög aktivitet) 

– Aktivitetsgränserna som definierar dessa källor har 

ändrats till IAEA:s Code of Conduct-värden för att nå en 

harmonisering med internationell standard.  

 

 

 

 

ÅW / 2015-09-23 


