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Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) 

i svensk lagstiftning 
 

 

Det nya direktivet 

  

 Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för 

 strålskyddet som upphäver de tidigare direktiven på strålskyddsområdet 

 

 

 

Regeringens uppdrag till SSM  

  

 Att utreda vilka författningsändringar på lag-, förordnings- och föreskriftsnivå som 

 är nödvändiga för Sveriges genomförande av det nya strålskyddsdirektivet (BSS) 
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Införande av det nya strålskyddsdirektivet 
 

Det nya och reviderade strålskyddsdirektivet (BSS) 

 

är betydligt mer omfattande det tidigare – 5 tidigare direktiv samordnas 

 

tar upp områden på strålskyddsområdet som tidigare inte varit föremål för reglering 

inom EU  

 

exponering av kosmisk strålning av flygplansbesättningar och besättningar på 

rymdfarkoster  

 

exponering av radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde 

 

användningen av byggnadsmaterial som avger gammastrålning 

 

exponering av markradon i samband med gruvarbeten och på andra arbetsplatser.  

 

avsiktlig exponering av människor i annat syfte än medicinskt,  
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Ny lag om strålskydd 

 

 det nya och vidgade BSS medför att en ny lag om strålskydd bör införas som 

ersätter den nuvarande strålskyddslagen 

 

 målet är att samla alla bestämmelser från strålskyddsdirektivet av mer 

grundläggande karaktär i den nya strålskyddslagen 

 

 frågor om dosgränser vid exponering samt principer för dosrestriktioner och 

referensnivåer regleras i den nya lagen  

 

 lagen ska uttalat bygga på begrepp som berättigande och optimering 

 

 bestämmelser om lagens tillämpning kommer att samlas i en 

strålskyddsförordning som rör undantag och friklassning av radioaktiva ämnen 

med låg aktivitet och närmare bestämmelser om beräkning av dos. 
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Ny lag om strålskydd 

 

 

 kommer, liksom för närvarande, att vara tillämplig vid sidan av annan lagstiftning som 

rör skyddet av människors hälsa t.ex. miljöbalken som också omfattar joniserande och 

icke joniserande strålning.  

 

 

 hänvisningar till strålskyddet i den nya lagen övervägs i bl.a. följande författningar 

- arbetsmiljölagen  

- hälso- och sjukvårdslagen 

- lagen om medicintekniska produkter 

- plan- och bygglag 

- lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
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Grundläggande bestämmelser som rör icke joniserade strålning 

 

grundläggande bestämmelser som rör icke joniserade strålning kommer att finnas med i 

den nya lagen om strålskydd.  

 

 en 18 år gräns föreslås i samband med olika tillämpningar.  

 

 användningen av kosmetiskt solarium och i samband med så kallade estetiska 

exponeringar.  

 

 enligt lagförslaget ska det inte vara tillåtet att i dessa sammanhang yrkesmässigt 

genomföra behandlingar på personer under 18 år. 
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Förslaget till ny lag om strålskydd omfattar 13 kapitel och c:a 111 paragrafer 

 

1 kap. Inledande bestämmelser – syfte, tillämpning, definitioner 

 

2 kap. Allmänna principer för strålskydd – berättigande, optimering, dosbegränsning 

 

3 kap. Optimeringsverktyg – dosrestriktion, referensnivåer bl.a. för radon  

 

4 kap. Dosgränser – arbetstagare, allmänhet 

 

5 kap. Allmänna skyldigheter – det mest omfattande kapitlet 

 

6 kap. Tillstånd och anmälan – anmälan är en nyhet 

 

7 kap. Exponering av arbetstagare – inkl. exponering i radiologiska nödsituationer 

 

8 kap. Medicinsk exponering – bl.a. särskilda berättigande och optimeringsregler 

 

9 kap. Övrig exponering av allmänheten – solarium, kosmetiska exponeringar, radon 
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Förslaget till ny lag ………… 

 

 

10 kap. Förbud – allmänt bemyndigande, radioaktiva ämnen i livsmedel etc 

 

11 kap. Tillsyn m.m. – omfattande bestämmelser, överträdelser ska anmälas 

 

12 kap. Ansvarsbestämmelser m.m. 

 

13 kap. Avgifter 
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Fortsatt arbete 
 

 Vi öppnar möjligheten för er att komma med synpunkter på det preliminära lagförslag 

som vi delar ut i dag. 

 

 Vi är tacksamma för om synpunkterna kommer in till SSM inom tre veckor 

 

 Nästa steg i arbetet är att ta fram ett första utkast till betänkande - inklusive 

författningskommentarer - till i mitten av november.  

 

 Ett utkast till ett betänkande bör före julledigheten kunna skickas till berörda 

myndigheter för synpunkter som förhoppningsvis kan komma in till SSM i mitten av 

januari nästa år. 

 

 Ett förslag ska skickas till regeringen senast den 31 januari 2016 

 


