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Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
strålskyddsföreståndare vid kärntekniska an-
läggningar;1 

beslutade den 19 december 2008. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver2 följande med stöd av 7 § strål-
skyddsförordningen (1988:293). 

Tillämpningsområde  
1 § Dessa föreskrifter är tillämpliga på föreståndare för strålskyddsar-
betet vid kärntekniska anläggningar. 
 
2 § Termer och begrepp som används i strålskyddslagen (1988:220) 
och lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3), har samma betydelse i 
dessa föreskrifter. 

Kompetens och organisation 
3 § Tillståndshavaren ska utse en strålskyddsföreståndare samt en 
ersättare för denna vid den kärntekniska anläggningen. Dessa personer 
ska godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Strålskyddsföreståndaren ska ha tillräcklig kompetens i frågor av be-
tydelse för strålskyddet.3 Inför godkännande ska den tilltänkta förestånda-
rens dokumenterade kompetens redovisas till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Uppgifter 
4 §  Föreståndaren ska 
1. vara sakkunnig i frågor rörande anläggningens strålskydd, 

                                                        
1 Dessa föreskrifter har tidigare kungjorts i Statens strålskyddsinstituts författningssamling 
(SSI FS 2000:11). 
2 Jämför Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grund-
läggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror 
som uppstår till följd av joniserande strålning, EGT L 159, 29.6.1996, s.1. (Celex 
396L0029). 
3 Vägledning ges i Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:29) om kompe-
tens hos strålskyddsexperter. Dessa allmänna råd beskriver innehållet i EG-kommissionens 
meddelande angående ”kvalificerade experter” (EGT C 133, av den 30 april 1998) om 
genomförande av rådets direktiv 96/29/Euratom. 
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2. aktivt verka för att bestämmelserna i strålskyddslagen, samt tillämpli-
ga föreskrifter och villkor efterlevs,   

3. aktivt verka för att arbetet vid anläggningen bedrivs på ett från strål-
skyddssynpunkt lämpligt sätt, 

4. bevaka att interna regler upprättas för att förhindra att personer utsätts 
för oacceptabel eller onödig joniserande strålning,  

5. bevaka att individ- och kollektivstråldoser följs upp, 
6. bevaka kompetens- och resursfrågor för anläggningens strålskydd, 
7. bevaka att händelser eller iakttagelser av betydelse från strålskydds-

synpunkt analyseras och dokumenteras, samt att Strålsäkerhetsmyn-
digheten informeras härom,  

8. bevaka att givna krav på rapportering efterlevs och 
9. fungera som kontaktperson gentemot Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Undantag 
5 § Strålsäkerhetsmyndigheten får medge undantag från dessa föreskrifter 
om särskilda skäl föreligger och om det kan ske utan att syftet med före-
skrifterna åsidosätts. 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2009. 
 
Föreståndare som är godkända vid tiden för ikraftträdandet av dessa före-
skrifter får fortsätta sin verksamhet. 
 
 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 
 
 
ANN-LOUISE EKSBORG 
 

Peter Hofvander 
 
 

 




	Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter omstrålskyddsföreståndare vid kärntekniska anläggningar
	Tillämpningsområde
	Kompetens och organisation
	Uppgifter
	Undantag


