Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 oktober 2015
kl 13:00–16:00
Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Tommy Skoog (c)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Anders Stenberg, (m)
Anders Svensson (sd)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Elisabeth Englund (kd) vice ordförande
Fredrik Barnekow, Misterhultsbygdens intresseförening
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Bodil Lidberg Jönsson, samhällsbyggnadskontoret
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
1. Mötets öppnande
Charlotte öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkänns med tillägget att flytta punkten 5. Fortsatt
redovisning av Clink- ansökan – Antonio och punkt 7. Reflektioner från studiebesöket i
Borsele till nästa möte i november.
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna godkänns
4. Inledning av genomgång av Miljöbalken och MKB, Bosse, se bifogad fil
Kompletteringar eller ändringar i dokumentet:
s1 – punkten Verksamhetens påvekan ska kompletteras med – Följdverksamheter.
s3 – Miljöbedömningen omfattar ska kompletteras med – tidsaspekt, Klimatpåverkan
har kommit upp på dagordningen vilket förändra innebörden av tidsaspekten betydligt.
s4 – ordet olägenheter ska diskuteras, vad betyder det?
s5 - bästa miljöteknik ska diskuteras, vad innebär det?
s10 – kommunal myndighet ska ändras till kommunal miljömyndighet.
s11 – punkt2 ska kompletteras efter ordet åtgärder med åtagande.

5. Förslag till ny lag om strålskydd, Antonio, se bifogad fil
Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet
som upphäver de tidigare direktiven på strålskyddsområdet
Följande ska tas fram:
• Motivtext till varje bestämmelse i lag och förordning
• Författningskommentarer som ger en bakgrundsbeskrivning till varje bestämmelse i lag
och förordning

•
•

•

Korsreferenslista mellan de nya förslagen och gammal lagstiftning samt koppling till
enskilda artiklar i det nya strålskyddsdirektivet
Konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning för att belysa vilka ekonomiska och andra konsekvenser som den nya
lagstiftningen kan ge upphov till
Beskrivning/uppställning av hur vissa delar av strålskyddsdirektivet kommer att
genomföras genom myndighetsföreskrifter
Det färdiga förslaget ska lämnas till departementet för vidare bearbetning senast slutet
av januari 2016 hela arbetet ska vara klart till 2018.

6. Övriga frågor
Kärnavfallsrådet bjuder in till en föreläsning/information om ”Strålningsrisker för
slutförvar för använt kärnbränsle” den 3 november kl 9-12 i Stockholm. Är man
intresserad att delta kontaktar man Rolf snarast, Antonio kommer att delta och åtar sig
att rapportera till gruppen.
SKB- dagen den 11/11 är inställd den planeras istället att genomföras under våren
2016.
7. Sammanträdestider för höstens möten
torsdag den 19/11 kl 9-12
torsdag den 10/12 kl 9-12

8. Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare och avslutar mötet.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch

SSM:s informationsmöte om en ny strålskyddslag

António Pereira
LKO, 2015-10-12

Innehåll
•
•
•
•

Seminariets agenda
Arbetsprogram för en ny strålskyddslag
Förslagets struktur
Kommentarer

Seminariets agenda
Program
09.00 Inledning
09.05 Bakgrund och nyheter i EU:s strålskyddsdirektiv, Åsa
Wiklund, rådgivare, SSM
09.30 Arbetet till ny strålskyddslag och ny strålskyddsförordning,
utredare Ingvar Persson, SSM
10.00 Paus
10.10 Fortsättning: Arbetet med förslag till ny strålskyddslag och
ny strålskyddsförordning, Ingvar Persson
10.45
11.00
11.15
12.00

Konsekvensbeskrivning, vad innebär den nya lagen i
praktiken?, Ingvar Persson
Fortsatt handläggning av lagförslaget, Ingvar Persson
Frågestund och panel
Avslutning

Seminariets agenda
Informationsmöte den 23 september

Se utkast: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/PageFiles/25454/2015-0923_Förslag%20till%20strålskyddslag.pdf

Arbetsprogram
Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i
svensk lagstiftning
Det nya direktivet
Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett
nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare
direktiven på strålskyddsområdet
Regeringens uppdrag till SSM
Att utreda vilka författningsändringar på lag-, förordningsoch föreskriftsnivå som är nödvändiga för Sveriges
genomförande av det nya strålskyddsdirektivet (BSS)
Ingvar Persson 2015-09-23 Sida 1

OBS: En EU förordning är ett ”snäpp över” ett EU- direktiv

Arbetsprogram
Följande ska tas fram:
• Motivtext till varje bestämmelse i lag och förordning
• Författningskommentarer som ger en bakgrundsbeskrivning till
varje bestämmelse i lag och förordning
• Korsreferenslista mellan de nya förslagen och gammal lagstiftning
samt koppling till enskilda artiklar i det nya strålskyddsdirektivet
• Konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning för att belysa vilka
ekonomiska och andra konsekvenser som den nya lagstiftningen
kan ge upphov till
• Beskrivning/uppställning av hur vissa delar av strålskyddsdirektivet
kommer att genomföras genom myndighetsföreskrifter

Förslagets struktur
• Ett utkast har presenterats (”Förslag till lag om
strålskydd”) för fortsatt bearbetning.
• Förslaget tar upp:
 Kap. 1 Inledande bestämmelser
 Kap. 2 Allmänna principer för strålskydd
 Kap. 3 Optimeringsverktyg
 Kap. 4 Dosgränser
 Kap. 5 Allmänna skyldigheter

Förslagets struktur









Kap. 6 Tillstånd och anmälan
Kap. 7 Exponering av arbetstagare
Kap. 8 Medicinsk exponering
Kap. 9 Övrig exponering av allmänheten
Kap. 10 Förbjud
Kap. 11 Tillsyn m.m.
Kap. 12 Ansvarsbestämmelser m.m.
Kap. 13 Avgifter

Kommentarer
• SSM hoppas få kommentarer inom tre veckor
(det handlar inte om remiss än).
• Ingvar Persson har lovat lämna det färdiga
förslaget till departementet för vidare
bearbetning senast slutet av januari 2016.
• Gabor Szendrö förklarade varför det var så
bråttom när tidpunkten för att bli färdig är
2018.

Kommentarer
• Av intresse för slutförvaring och andra intressanta
nyheter?
- (Icke-joniseringsstrålning togs inte upp under
seminariet)
- En del om radongränser (påverkar ventilationen i
slutförvaret och egnahem)
- Nya dos-gränser för allmänheten och arbetstagare
- Referensnivåer versus gränsvärden och
riktvärden

Kommentarer
• 15 mSv istället för 500 mSv för ögonlinser
(katarr)!
• Tillstånd för slutförvaring utomlands som
kompletterar KTL-lagen
• Oklarheter om optimering och ALARA.

Kommentarer
• Ansökan om ett slutförvar i Östhammar och
CLINK-ansökan i Oskarshamn kommer att
regleras av de gamla lagarna eftersom
regeringen inte kan ta beslut på den nya lagen
om den inte har gått igenom Riksdagen
• SKB har dock anpassat sig till vissa nya och
hårdare krav som förväntas komma som t.ex.
dos-gränser.

