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Statens räddningsverks föreskrifter om 
information till allmänheten i händelse av en 
nödsituation som medför risk för strålning; 

beslutade den 5 juli 2000. 
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Utkom från trycket 
den 

Statens räddningsverk föreskriver1 följande med stöd av  
46 d § räddningstjänstförordningen (1986:1107)2. 

Inledande bestämmelser 

1 § Föreskrifter om information till allmänheten i händelse 
av en nödsituation som medför risk för strålning finns i 
46 c,46 d, 46 e och 46 f §§ i räddningstjänstförordningen 
(1986: 1107) 

Information i förväg 

2 § Den information som avses i 46 d § första stycket rädd-
ningstjänstförordningen (1986: 1107) skall ges utan an-
modan och skall innehålla följande: 

1. Grundläggande fakta om radioaktivitet och dess på-
verkan på människor och miljö

1 Jfr rådets direktiv 89/618/Euratom av den 27 november 1989 om 
information till allmänheten om hälsoskyddsåtgärder och 
förhållningsregler i händelse av en nödsituation som medför risk för 
strålning (EGT L 357, 7.12.1989 s. 31- 34, Celex 389L0618) 
2 Förordningen senast ändrad 1999:1350 
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2. De olika typer av nödsituationer som medför risk för
strålning som har beaktats och dessas följder för befolk-
ningen och miljön

3. Åtgärder som ska vidtas i nödsituationer i syfte att alar-
mera, skydda och bistå befolkningen i händelse av en
nödsituation som medför risk för strålning

4. Adekvat information om hur befolkningen bör förhålla
sig i händelse av en nödsituation som medför risk för
strålning

Informationen skall uppdateras och lämnas ut med jämna 
mellanrum och närhelst betydande ändringar görs i den ord-
ning informationen beskriver. 

Informationen skall alltid vara tillgänglig för allmänheten. 

Information i händelse av en nödsituation som medför 
risk för strålning 

3 § Den information som avses i 46 d § andra stycket rädd-
ningstjänstförordningen (1986:1107) skall innehålla 
följande 

1. Information om den typ av nödsituation som har upp-
stått, och om så är möjligt, uppgifter om dess ursprung,
omfattning och troliga förlopp.

2. Anvisningar om hur man bör skydda sig beroende på typ
av nödsituation
såsom
- restriktioner vad avser konsumtion av vissa livsmedel

som kan tänkas vara kontaminerade
- enkla regler i fråga om hygien och dekontamination
- rekommendationer om att stanna inomhus
- distribution och intag av jodtabletter
- åtgärder i fråga om evakuering

3. Tillkännagivanden som innehåller rekommendationer om
samarbete, med instruktioner eller framställningar från
de behöriga myndigheterna
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4. Om en nödsituation föregås av ett förvarningsskede skall
de som berörs uppmanas att lyssna på radio eller TV

5. Informationen skall, om tiden tillåter det, kompletteras
med en påminnelse om grundläggande fakta om radio-
aktivitet och dess påverkan på människor och miljö.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2000. 

Statens räddningsverk 

CHRISTINA SALOMONSON 

Gun Svennerstedt 
(Risk- och miljöavdelningen) 
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