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Hej, 
Efter ert uppmärksammande om formuleringsfel inom området informationssäkerhet igår har jag gått 
igenom granskningsrapporten och vill för tydlighetens skull ge er följande förtydliganden/korrigeringar 
på våra kompletteringar som förekommer i rapporten: 
Följande behöver korrigeras alternativt uppfattas som: 

         Avsnitt 6.2 sista stycket sidan 19, står i nuläget inför behöver korrigeras till inför ansökan om 

         Sidan 106 (PSS), mitten av sidan, står innan ansökan om ska tolkas som inför ansökan om 

         Sidan 107 (passiv funktion etc.), näst sista stycket, står före ansökan om ska tolkas som inför 
ansökan om 

         I kapitlet om informationssäkerhet har formuleringen genomgående blivit fel och inför behöver 
korrigeras till inför ansökan om på sidorna 150- 156 

 
Det finns dock några ställen i kapitel 10 (beredskap) där formuleringen är korrekt även om formuleringen 
inte innefattar ansökan om. Dessa förekommer längst ner på sidan 81 och i mitten av sidan 86 och är 
kopplade till övningsverksamhet. 
 
Utöver det så finns det några specialformuleringar som är korrekta men jag ändå kommenterar i 
sammanhanget. De är följande: 

         Säkerhetsklassning sidan 98, ska hanteras före ni får påbörja installationsarbeten, förekommer i 
ert tillståndsbeslut 

         Sidan 135, fysiskt skydd, innan hantering av radioaktivt material, dvs. ni behöver själva avgöra 
när i processen det blir aktuellt att hantera radioaktivt material 

         Avsnitt 14.1 sidan 149 längst ner, ska hanteras före ni får påbörja installationsarbeten, 
förekommer i ert tillståndsbeslut 

         Sidan 160, innan förvärv av strålkällor som omfattas av dessa krav, dvs. ni behöver själva avgöra 
när i processen det blir aktuellt med förvaring av strålkällor 

 
Ni är välkomna att återkomma med ev. ytterligare funderingar i samband med att ni går igenom 
rapporten. 
 
Hälsningar 
Peter 
 

 
 
Peter Frisk, Docent 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Swedish Radiation Safety Authority 
 
Myndighetsspecialist, Enheten för yrkesverksamhet 
Senior Specialist, Section for Occupational Practices and Work Activities 
 
Avd. för strålskydd 
Dept. of Radiation Protection  
 
SE-171 16 Stockholm 
Solna strandväg 96 



Tel: + 46 8 799 4366 
Fax: + 46 8 799 40 10 
Web: www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

 

http://stralsakerhetsmyndigheten.se/

