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Utkom från trycket
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beslutade den 25 november 2010.
Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver med stöd av 20 a och 20 b §§
förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet att 2 kap. 7 § samt 4
kap. 4 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om
säkerhet i kärntekniska anläggningar ska ha följande lydelse.
2 kap.
7§
Bestämmelser om organisation samt ekonomiska, administrativa
och personella resurser för den kärntekniska verksamheten finns i 13 §
första stycket 2 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.
4 kap.
4§
Bestämmelser om återkommande helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd finns i 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Strålsäkerhetsmyndigheten bestämmer för varje anläggning den närmare tidpunkten för redovisning av helhetsbedömningen.
Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2011.
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
ANN-LOUISE EKSBORG
Lars Skånberg
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Utkom från trycket
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beslutade den 25 november 2010.
Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar att de allmänna råden till 4 kap. 4 §
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar ska ha följande lydelse.
Till 4 kap. 4 §
Den återkommande helhetsbedömningen av anläggningens säkerhet och
strålskydd bör ge ett underlag som kan användas vid en säkerhetsprövning av anläggningen, d.v.s. för att vid en fastställd tidpunkt kontrollera
om anläggningen kan drivas vidare med den säkerhet, det strålskydd och
det fysiska skydd som förutsätts i tillståndet till kärnteknisk verksamhet
och som ska vara beskriven i säkerhetsredovisningen enligt 2 §. Av förarbetena till lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3) framgår att när det
gäller bestämmelser i miljöbalken är det främst de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. som bör ha betydelse för helhetsbedömningen. 1
Tillståndshavaren bör i god tid underrätta myndigheten om att arbete med
bedömningen påbörjas så att en nödvändig dialog kan föras om planeringen av arbetet.
Helhetsbedömningen bör vara underbyggd med tillräckliga analyser av
anläggningen och dess verksamhet. Analyserna bör genomföras på ett
systematiskt sätt och med en redovisad metodik.
Referenser till de krav och standarder som gäller för anläggningens utformning bör redovisas liksom den nyare säkerhetsstandard och praxis
som är en följd av utvecklingen inom vetenskap och teknik, och som
bedöms vara tillämplig på anläggningstypen. Motiveringar bör kunna ges
för urvalet när det gäller de senare standarderna.
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Regeringens proposition 2009/10:172 sid 55.
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I tillämplig omfattning bör helhetsbedömningen omfatta säkerheten, strålskyddet och det fysiska skyddet inom följande områden
1.
2.
3.
4.

Konstruktion och utförande av anläggningen (inklusive ändringar)
Ledning, styrning och organisation av den kärntekniska verksamheten
Kompetens och bemanning för den kärntekniska verksamheten
Driftverksamheten, inklusive hanteringen av brister i barriärer och
djupförsvar
5. Härd- och bränslefrågor samt kriticitetsfrågor
6. Beredskapen för haverier
7. Underhåll, material- och kontrollfrågor med särskilt beaktande av
degradering p.g.a. åldring
8. Primär och fristående säkerhetsgranskning
9. Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern rapportering
10. Fysiskt skydd
11. Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning
12. Säkerhetsprogram
13. Hantering och förvaring av anläggningsdokumentation
14. Hantering av kärnämne och kärnavfall
15. Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet
16. Personalstrålskydd
17. Utsläpps- och omgivningskontroll
Analyser bör göras av hur anordningar och verksamheter inom varje område uppfyller såväl myndighetskrav som interna krav vid analystillfället
och om de tillämpade lösningarna har fortsatt kapacitet att förebygga
sådana möjliga brister i barriärer och djupförsvaret som kan leda till radiologisk olycka. Vidare bör en systematisk analys göras inom varje område av hur anordningar och verksamheter uppfyller för anläggningen relevant ny säkerhetsstandard och praxis. Åtgärdsbehov som följer av dessa
analyser bör listas och dess säkerhetsbetydelse värderas med hjälp av
deterministiska och i förekommande fall probabilistiska metoder, eller där
detta inte är möjligt eller rimligt genom expertbedömning med angivna
kriterier.
Där anläggningen inte uppfyller relevant ny säkerhetsstandard bör åtgärder vidtas om detta bedöms vara rimligt med hänsyn till säkerhetsnyttan
och lämpligt med tanke på anläggningens befintliga konstruktionsförutsättningar. För sådana åtgärder och andra åtgärder som inte är av akut
karaktär, men som bedöms behöva genomföras för att anläggningen ska
kunna drivas vidare med hög säkerhet fram till nästa prövningstillfälle,
bör en åtgärdsplan upprättas. Åtgärdsplanen bör ange prioriteringar, typ
av åtgärder och tid för genomförande. Planen bör efter fastställande föras
in i anläggningens säkerhetsprogram.
2

SSMFS 2010:3
Helhetsbedömningen av anläggningens säkerhet bör vara dokumenterad
på ett systematiskt och överskådligt sätt i en samlad rapport. Rapporten
bör innehålla en översikt över de analyser och bedömningar som gjorts
inom de olika områdena samt en sammanfattande bedömning. Referenser
till bakomliggande underlag bör vara tydligt angivna.
Dessa allmänna råd börjar gälla den 1 januari 2011.
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