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SSM 2014-1921 

Förslag till införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk 
lagstiftning. Ny lag om strålskydd.  
Kärnavfallsrådet anser att myndigheten behöver förtydliga vad som är rimliga åtgärder för att 
begränsa uppkomsten av radioaktivt avfall enligt 4 kap 13 §. 

Kärnavfallsrådet instämmer i behoven av en ny strålskyddslag och strålskyddsförordning med 
anledning av rubricerade direktiv. Förutom förslag till ny strålskyddslag föreslås även 
ändringar i bl.a. Plan- och bygglagen (2010:900) och förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor. Kärnavfallsrådet noterar också att den nya strålskyddslagen till sin omfattning är 
betydligt större än den tidigare från 1988.  

Kärnavfallsrådet finner även att direktivet 2011/70 som rör hantering av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall har beaktats vid framtagningen av förslaget. 

Bestämmelser som speciellt har relevans för slutförvar och omhändertagande av radioaktivt 
avfall återfinnes i 4 och 5 kap, där man i 4 kap § 15 också hänvisar till lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet. I den utredning ”Strålsäkerhet– gällande rätt i ny form” (SOU 
2011:18) som kom 2011 föreslogs en bättre samordning mellan strålskyddslagen, 
kärntekniklagen och miljöbalken. Det nu föreliggande förslaget berör endast en förändring av 
strålskyddslagen, och rådet beklagar att den tidigare föreslagna samordningen inte har kunnat 
komma till stånd.  

I övrigt finner Kärnavfallsrådet inte att förslaget kommer att innebära några avgörande 
förändringar av den process som nu pågår gällande utformning och framtagning av teknik och 
metoder för slutförvaring av använt kärnbränsle. De förändringar och tillägg som föreslås 
finner Kärnavfallsrådet vara väl underbyggda och motiverade. 

Bakgrund 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har i en utredningsrapport (SSM2014-1921-14), föreslagit 
att strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) bör genomföras i svensk lagstiftning genom 
en ny strålskyddslag och ny förordning. I de nya förslagen till reglering har myndigheten valt 
att även föreslå förändringar som inte har sin grund i strålskyddsdirektivet. Kärnavfallsrådet 
har fått förslaget på remiss och ska svara SSM senast 5 maj 2016.  
 

Beredning av ärendet  
Ärendet har beretts av rådsledamot Lennart Johansson. 
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