
Dok.nr. 21-872 

Revision: 1.0 

Fastställt: 2021-04-16 

 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  

Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
 

Instruktion till ansökan om tillstånd för 
veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande 
strålning 

Enligt strålskyddslagen (SFS 2018:396) krävs tillstånd för verksamhet med joniserande 

strålning. Den här instruktionen vänder sig till dig som ska söka nytt eller förnya ett 

tillstånd för veterinärmedicinsk verksamhet med röntgen eller nuklearmedicin. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten beviljar normalt tillstånd till en juridisk person, till exempel ett 

företag. Det är därmed företaget som är tillståndshavare och ansvarar för att verksamheten 

med joniserande strålning sker enligt regelverket. I avsnittet om regelverk hittar du länkar 

till tillämpliga författningssamlingar.  

 

Ett tillstånd enligt strålskyddslagen är avgiftsbelagt. I avsnittet om avgifter finns en länk 

till den förordning där det framgår vilka avgifter som gäller för olika typer av 

verksamheter och strålkällor.  

 

Nedan beskrivs den dokumentation som du ska bifoga vid ansökan.  

Allmänt om verksamheten 
1. Blanketten Ansökan om tillstånd – Verksamhet med joniserande strålning, ska vara 

ifylld och undertecknad av behörig firmatecknare. 
 

2. Beskrivning av verksamheten som omfattar:  

a. typ av djur som undersöks eller behandlas,  

b. typ av verksamhet (stationär röntgen, ambulerande röntgen, CT, 

genomlysning och nuklearmedicin),  

c. ungefärligt antal undersökningar eller behandlingar per månad, och  

d. antal verksamhetsplatser eller lokaler.  

Organisation och ledningssystem 
3. Beskrivning av vilka arbetsmoment som vid normal användning kan medföra 

stråldoser till arbetstagare eller andra personer, och vilka arbetsmoment eller 

händelser som kan medföra risk för att dessa utsätts för strålning i högre utsträckning.  

(2 kap. 1 § SSMFS 2018:1)  

 

4. Organisationsplan. 

(3 kap. 1 § SSMFS 2018:1) 

 

  

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/e0bfceef76bc4828a267194f76c17695/ansokan-om-tillstand-verksamhet-med-joniserande-stralning.pdf
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5. Redogörelse för vilken person/funktion som ansvarar för strålskyddsrelaterade 

uppgifter inom nedanstående områden. Om strålskyddsrelaterade arbetsuppgifter är 

uppdelade på fler än en person/funktion ska avgränsning av ansvar och 

samarbetsförhållanden mellan dessa personer/funktioner beskrivas.  

a. Organisation och ledningssystem 

b. Kompetens 

c. Skydd av arbetstagare och allmänhet 

d. Lokaler och strålskyddsutrustning 

e. Strålkällor 

f. Radioaktivt avfall (endast för nuklearmedicinsk verksamhet) 

 (3 kap. 2 § SSMFS 2018:1) 

 

6. Kopia på veterinärlegitimation för den eller de veterinärer som leder verksamheten 

med joniserande strålning.    

(2 kap. 1 § SSMFS 2018:7) 

Kompetens 

7. Beskrivning av strålskyddsexpertfunktionen som omfattar:  

a. dokumentation som styrker att verksamheten har tillgång till en befintlig 

strålskyddsexpertfunktion som är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten, 

alternativt en ansökan om godkännande för en ny eller förändrad  

strålskyddsexpertfunktion, enligt instruktioner för ansökan om godkännande 

för strålskyddsexpertfunktion, 

b. kopia på giltiga avtal eller motsvarande information om 

strålskyddsexpertfunktionen inkluderar externa personer, och 

c. dokumentation som redogör för strålskyddsexpertfunktionens befogenheter 

samt hur rapportering kommer att ske till verksamhetens högsta ledning. 

 (3 kap. 12 § SSMFS 2018:1)  

 

8. Beskrivning av hur det säkerställs att arbetstagare har tillräcklig kompetens innan de 

påbörjar arbete med strålkällor.  

(3 kap. 10 § och 4 kap. 13 § SSMFS 2018:1)  

Skydd av arbetstagare och allmänhet 
9. Beskrivning av hur det säkerställs att instruktioner om strålskyddsåtgärder finns 

tillgängliga vid varje arbetsställe där strålkällor används.  

(4 kap. 2 § SSMFS 2018:1) 

 

10. Beskrivning av hur arbetstagare är kategoriindelade. 

(4 kap. 15 § SSMFS 2018:1) 

 

11. För nuklearmedicinsk veterinärverksamhet bifogas beskrivning av hur det säkerställs 

att djurägare får instruktioner om hantering av djuret efter hemgång. 

(4 kap. 2 § SSMFS 2018:7) 

  

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/att-arbeta-stralsakert/stralskyddsexpertfunktion/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/att-arbeta-stralsakert/stralskyddsexpertfunktion/
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Lokaler och strålskyddsutrustning 

12. Ritning över berörda lokaler som visar strålkällornas placering. För lokaler eller 

arbetsställen där strålkällor och avfall hanteras eller förvaras ska följande beskrivas: 

a. strålskärmning i väggar, golv, tak, dörrar och fönster, 

b. klassning av lokaler enligt 4 kap. 3-4 §§ SSMFS 2018:1, 

c. användningsområden för utrymmen som angränsar till lokaler där strålkällor 

hanteras eller förvaras, och 

d. interna transportvägar för strålkällor.  

(4 kap. 1 § SSMFS 2018:1) 

Strålkällor  
13. Blanketten Anmälan – Nyregistrering av utrustning fylls i för strålkällor som inte är 

registrerade hos Strålsäkerhetsmyndigheten sedan tidigare.  

(6 kap. 1 § SSMFS 2018:1) 

 

14. Redogörelse för hur strålkällor ska tas om hand då verksamheten upphör. 

(5 kap. 14 § SSMFS 2018:1) 

Regelverk   
Länkar till författningssamlingar som gäller för de tillståndspliktiga verksamheter med 

joniserande strålning som omfattas av denna instruktion: 

˗ Strålskyddslagen (SFS 2018:396)  

˗ Strålskyddsförordningen (SFS 2018:506)  

˗ Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande 

bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning 

˗ Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:7) om tillståndspliktig 

veterinärverksamhet 

Avgifter  
Tillståndet är avgiftsbelagt och uppgifter om avgifterna finns i förordningen (2008:463) 

om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Du som ansöker om ett nytt tillstånd 

betalar den första avgiften i samband med ansökan. Därefter faktureras avgiften årligen.  

Övrigt  
Skicka in ansökan och övrig dokumentation till registrator@ssm.se. 

 

Vid frågor går det bra att kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten på telefon 08-799 40 00 

eller via e-post: AdministratorSY@ssm.se 

 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/ac0afd88cce24f8694e7cecc756f1ce4/anmalan-nyregistrering-av-utrustning.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/stralskyddslag-2018396_sfs-2018-396
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/stralskyddsforordning-2018506_sfs-2018-506
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/foreskrifter/ssmfs-2018/ssmfs-20181/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/foreskrifter/ssmfs-2018/ssmfs-20181/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/foreskrifter/ssmfs-2018/ssmfs-20187/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/foreskrifter/ssmfs-2018/ssmfs-20187/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2008463-om-vissa-avgifter-till_sfs-2008-463
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2008463-om-vissa-avgifter-till_sfs-2008-463
mailto:registrator@ssm.se
mailto:AdministratorSY@ssm.se

	Allmänt om verksamheten
	Organisation och ledningssystem
	Kompetens
	Skydd av arbetstagare och allmänhet
	Lokaler och strålskyddsutrustning
	Strålkällor
	Regelverk
	Avgifter
	Övrigt

