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Organisation och styrning inom radonområdet 
Strålsäkerhetsmyndigheten fick ett uppdrag (M2014/837/Ke) av regeringen om 

genomförande av rådets direktiv 2013/59/Euratom (strålskyddsdirektivet). En del av 

uppdraget var att göra en översyn av den befintliga ansvarsfördelningen i fråga om 

naturligt förekommande radioaktiva ämnen, inklusive radon. Vid behov skulle en 

effektivare ansvarsfördelning vad gäller expertis, tillsyn och åtgärder föreslås. Detta 

uppdrag skulle göras i samråd med de berörda myndigheterna och andra intressenter. 

 

För att genomföra uppdraget lät Strålsäkerhetsmyndigheten oberoende konsulter utreda 

frågan och ta fram rapporten ”Organisation och styrning inom radonområdet”. 

Strålsäkerhetsmyndigheten delar i sak de åtgärder som föreslås i rapporten om 

organisation och ansvarsfördelning på central nivå enligt följande. 

• Uppgiftsfördelningen mellan de centrala myndigheter som har uppgifter inom 

radonområdet ska inte förändras. 

• Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha en samordnande roll på central nivå vad gäller 

radonfrågorna – en roll som omfattar såväl policyfrågor som information och 

utbildning. 

• En delegation med representanter för myndighetsledningarna ska knytas till 

Strålsäkerhetsmyndighetens ledning i syfte att förankra olika samordningsfrågor. 

• Radongruppen ska få en tydligare roll som kontakt- och beredningsforum på 

handläggarnivå och Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara sammankallande för 

gruppen. 

• Boverket ska vara förvaltningsansvarig myndighet för en nationell radondatabas. 

 

Med anledning av de nya kraven för radon på arbetsplatser, som har sitt ursprung i 

strålskyddsdirektivet, föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten att tillsynen över radon på 

arbetsplatser fördelas mellan Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket. Förslaget 

innebär att Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsynen där radonhalten understiger 

referensnivån och att Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsynsansvar i övrigt. Läs mer under 

kap 5.13.3. 

 

Uppdraget har även resulterat i flera förslag på förbättringsarbete vad gäller mätning, 

insamling av mätdata, mål för radonarbetet och uppföljning. Enligt 

Strålsäkerhetsmyndighetens uppfattning har synpunkterna, som huvudsakligen kommit 

från kommuner, inte någon koppling till regeringsuppdraget men synpunkterna kommer 

att följas upp när den nationella handlingsplanen för radon, som krävs enligt 

strålskyddsdirektivet och som Strålsäkerhetsmyndigheten föreslås ha ansvar för, upprättas. 
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