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Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 

strålskyddsföreståndare vid kärntekniska 

anläggningar 

Konsoliderad version med ändringar införda t.o.m. SSMFS 2022:8. 

Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver1 följande med stöd av 4 kap. 9 § 

strålskyddsförordningen (2018:506). 

Tillämpningsområde 

1 §    Dessa föreskrifter är tillämpliga på föreståndare för strålskydds-

arbetet vid kärntekniska anläggningar. 

För kärnkraftsreaktorer gäller föreskrifterna från det att reaktorn är per-

manent avstängd och allt kärnämne i form av använt kärnbränsle har av-

lägsnats från reaktorn. 

2 §    Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i strål-

skyddslagen (2018:396) och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. 

Kompetens och organisation 

3 §    Tillståndshavaren ska utse en strålskyddsföreståndare samt en ersätt-

are för denna vid den kärntekniska anläggningen. Dessa personer ska god-

kännas av Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Strålskyddsföreståndaren ska ha tillräcklig kompetens i frågor av betyd-

else för strålskyddet. Inför godkännande ska den tilltänkta föreståndarens 

dokumenterade kompetens redovisas till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Uppgifter 

4 §    Föreståndaren ska 

1. aktivt verka för att bestämmelserna i strålskyddslagen (2018:396) samt

tillämpliga föreskrifter och villkor efterlevs, 

2. aktivt verka för att arbetet vid anläggningen bedrivs på ett från strål-

skyddssynpunkt lämpligt sätt, 

1 Jfr rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundlägg-

ande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för jonis-

erande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom, i den ursprungliga lydelsen. 
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3. bevaka att interna regler upprättas för att förhindra att personer utsätts 

för oacceptabel eller onödig joniserande strålning, 

4. bevaka att individ- och kollektivstråldoser följs upp, 

5. bevaka kompetens- och resursfrågor för anläggningens strålskydd, 

6. bevaka att händelser eller iakttagelser av betydelse från strålskydds-

synpunkt analyseras och dokumenteras, samt att Strålsäkerhetsmyndig-

heten informeras härom, 

7. bevaka att givna krav på rapportering efterlevs, och 

8. fungera som kontaktperson gentemot Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Undantag 

5 §    Strålsäkerhetsmyndigheten får medge undantag från dessa före-

skrifter om särskilda skäl föreligger och om det kan ske utan att syftet med 

föreskrifterna åsidosätts. 
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