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SFS 2018:506 

6 kap. Dokumentation, information och samtycke 

Dokumentation om strålkällor 

1 §    Den som bedriver en verksamhet med joniserande strålning ska i den 

utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt föra register över eller på 

annat sätt dokumentera de strålkällor som ingår i verksamheten. 

 

2 §    Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om 

skyldighet att dokumentera strålkällor som ingår i en verksamhet med joni-

serande strålning. 

Information och samtycke vid avbildning utan medicinskt syfte 

3 §    Den som utan medicinskt syfte avbildar en människa med en metod 

som medför exponering för joniserande strålning ska innan avbildningen se 

till att den som ska avbildas får den information som har betydelse från 

strålskyddssynpunkt. Avbildningen får ske endast om den som ska avbildas 

har samtyckt till exponeringen. 

Första stycket gäller inte avbildning med stöd av 28 kap. rättegångsbalken 

eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling. 

 

4 §    Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från 

3 § första stycket. 

Föreskrifterna får inte innebära en oacceptabel risk för att människor eller 

miljön utsätts för skadlig verkan av strålning. 

 

5 §    Strålsäkerhetsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från 3 § 

första stycket. 

En dispens får inte innebära en oacceptabel risk för att människor eller 

miljön utsätts för skadlig verkan av strålning.  

Information om byggnadsmaterial som har betydelse från 
strålskyddssynpunkt 

6 §    Den som tillhandahåller ett byggnadsmaterial ska skaffa sig kunskap 

om aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex för de radionuklider som 

materialet innehåller och som behövs för att fullgöra skyldigheten att lämna 

uppgifter enligt 3 kap. 13 § strålskyddslagen (2018:396). 

 

7 §    Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 3 kap. 13 § 

strålskyddslagen (2018:396) avseende uppgifter om radionuklider i bygg-

nadsmaterial. 

Andra föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter 

8 §    Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet att 

lämna uppgifter som har betydelse från strålskyddssynpunkt.  

Spridning av information av betydelse från strålskyddssynpunkt 

9 §    Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att viktiga lärdomar från inspek-

tioner och rapporterade händelser och att information om andra förhållanden 

som har betydelse från strålskyddssynpunkt sprids till tillståndshavare, 

tillverkare och leverantörer av strålkällor samt andra berörda.  
 

Obs! Denna rättelsesida ersätter s. 12 i tidigare publicerade 2018:506. Rättelsen avser SFS-
numret i 6 kap. 6 §. 


	6 kap. Dokumentation, information och samtycke
	Dokumentation om strålkällor
	Information och samtycke vid avbildning utan medicinskt syfte
	Information om byggnadsmaterial som har betydelse från strålskyddssynpunkt
	Andra föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter
	Spridning av information av betydelse från strålskyddssynpunkt


		sfs@regeringskansliet.se
	2018-05-24T14:00:02+0200
	Stockholm
	Utgivaren av SFS
	N/A


		2018-05-24T14:00:06+0200




