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Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhets-

myndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:3) om 

hantering av kontaminerad aska; 

beslutade den 24 maj 2018. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver med stöd av 4 kap. 9 § och 7 kap. 

1 och 2 §§ strålskyddsförordningen (2018:506) och 15 a § förordningen 

(1984:14) om kärnteknisk verksamhet i fråga om Strålsäkerhetsmyndig-

hetens föreskrifter (SSMFS 2012:3) om hantering av kontaminerad aska 

dels att 1, 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, och närmast före 4 a § en 

ny rubrik av följande lydelse. 

 

1 §1    Dessa föreskrifter är tillämpliga på hantering av torv- och träd-

bränsleaska som uppkommer vid förbränningsanläggningar för energi-

produktion där det produceras mer än 100 ton torrsubstans aska per år. 

 

2 §    Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma be-

tydelse som i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, förordningen 

(2001:512) om deponering av avfall och svensk standard SS 187106:2017 

Torvbränslen – Terminologi. 

I övrigt avses i dessa föreskrifter med 

aktivitetsindex 1 och 2: en beräkningsmetod (se bilaga) för att begränsa 

stråldosen till människa då flera naturligt 

förekommande radionuklider samtidigt bidrar 

till exponering vid hantering av kontaminerad 

aska, 

kontaminerad aska: torv- eller trädbränsleaska som innehåller mer 

än 1 kilobecquerel per kilogram torrsubstans 

cesium-137 eller där aktivitetsindex 2 är större 

än 1,  

lavmark: mark där lavar täcker mer än 25 procent av det 

befintliga bottenskiktet och som av berörd same-

by bedöms som viktigt lavbete för renar. 

 

                                                           
1 Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort. 
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4 §    Bestämmelserna i 4 kap. 3–5 §§ och 6 kap. 1 § strålskyddslagen 

(2018:396) ska inte tillämpas på hantering av kontaminerad aska. 

Bestämmelserna i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska inte 

tillämpas på hantering av kontaminerad aska som innehåller kärnämne, 

om hanteringen inte avser utvinning av kärnämne ur askan. 

Mätning och bedömning av aska 

4 a §    Aska ska mätas eller bedömas för att avgöra om den är kontamin-

erad. 

För kontaminerad aska som till mer än 80 procent består av trädbränsle-

aska gäller endast bestämmelserna om cesium-137 i dessa föreskrifter. 

___________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2018. 
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