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Beslut om revidering av tidigare meddelade villkor 
för European Spallation Source ESS AB  

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) meddelar en revidering av tidigare meddelade villkor 

för European Spallation Source ESS AB:s (ESS AB) tillstånd enligt strålskyddslagen 

(1988:220). De reviderade villkoren finns i bilaga 1 till detta beslut och ersätter bilagorna 

1–3 i SSM:s beslut med diarienummer SSM2014-127-36 . 

Ärendet 
SSM beslutade den 17 juli 2014 att ge ESS AB ett tillstånd med villkor. Beslutet, med 

diarienummer SSM2014-127-36, innehåller 5 villkor, varav villkor 1 utgör särskilda 

villkor för ESS-anläggningen och återfinns som bilagorna 1–3 till beslutet.  

 

SSM genomför en stegvis tillståndsprövning och har inför ESS AB:s ansökan steg 2 (in-

stallation) bedömt det som nödvändigt att revidera de gällande villkoren. SSM avser där-

till att under hösten 2015 återkomma med en kompletterande revidering av kapitel 2 

fysiskt skydd, som myndigheten inte har hunnit revidera i den omfattning som anses nöd-

vändigt. 

Skälen för beslutet 
Detta beslut om reviderade villkor fattas med stöd av 26 § strålskyddslagen.  

 

SSM anser det nödvändigt att förtydliga tidigare meddelade villkor inför ESS AB:s kom-

mande ansökan om installation. Faktorer som gör att villkoren behöver justeras är ex-

empelvis anpassningar till på myndigheten pågående föreskriftsarbete och införande av 

nytt strålskyddsdirektiv samt av tillståndshavaren påpekade tolkningssvårigheter vad 

gäller de tidigare meddelade villkoren. 
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Hur beslutet överklagas 
I bilaga 2 beskrivs hur detta beslut kan överklagas. 

___________________ 

I detta ärende har enhetschefen Helene Jönsson beslutat. Inspektören Peter Frisk har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Ulf Yngvesson del-

tagit. 

 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

 

Helene Jönsson 

 

   Peter Frisk 

 

 

Bilagor 
1. Särskilda villkor till ESS-anläggningen i Lund 

2. Hur ett beslut överklagas 
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