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Föreskrifter om information till allmänheten i 

händelse av en nödsituation som medför risk för 

strålning 

A. Allmänt 

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

För att uppfylla det nya direktivet 2013/59/Euratom i svensk lagstiftning 

kommer MSB att behöva förändra delar av skrivningen i föreskriften om 

information till allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för 

strålning, SRVFS 2000:3.  

Resultatet av regleringen är att förtydliga länsstyrelsens ansvar för information 

till allmänheten vid en nukleär olycka. 

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och 

vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd 

Alternativ lösning är att man gör förändringar i FSO 4 kap. 17-19 §§.  

Effekten om MSB inte reglerar området är att Sverige inte följer direktivet 

2013/59/Euratom vilket kan innebära påföljder för Sverige gentemot EU. 

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Länsstyrelsen kommer att påverkas av de nya föreskrifterna. Länsstyrelsen 

kommer att behöva göra mindre förändringar i sina beredskapsplaner för att 

uppfylla kraven i de nya föreskrifterna.  De nya förskrifterna kommer dock bli 

tydligare än den föregående och därför lättare att tolka. 

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens 

beslutanderätt grundar sig på 

MSB har föreskriftsrätt i enlighet med FSO 4 kap 18 §. Se nedan:  

18 § En länsstyrelse ska säkerställa att den befolkning som troligen kommer att beröras i 
händelse av en nödsituation som medför risk för strålning ges information om de 
hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och de regler som gäller i en sådan situation. 
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Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor, säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en nödsituation som 
medför risk för strålning omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller 
för befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad 
denna information ska innehålla. Förordning (2008:1220). 

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de 

övervägda regleringsalternativen 

Att utveckla dagens föreskrifter (SRVFS 2000:3) är en liten åtgärd som 

kommer att förenkla för länsstyrelsen. Arbetsåtgången för både MSB och 

länsstyrelsen uppskattas till liten. Att göra en förändring av FSO anses var en 

betydligt större påverkan på både Justitiedepartementet, MSB, SSM och 

länsstyrelsen. 

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 

utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen 

De nya föreskrifterna följer EU:s direktiv 2013/59/Euratom. 

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 

tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av 

speciella informationsinsatser 

2013/59/Euratom ska vara infört den 6 februari 2018, vilket innebär att MSB:s  

nya föreskrifter ska träda i kraft samtidigt. 

B. Kommuner och landsting 

Markera med x  

( x ) Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.  

(   ) Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller landsting.   

Beskrivning av effekter för kommuner eller landsting 

C. Företag 

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver 

näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster 

yrkesmässigt och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet 

bör tolkas brett.  

Markera med x  
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( x ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags 

arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna 

i avsnitt C.  

(   ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags 

arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkterna i 

avsnitt C. 

 

D. Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

E. Kontaktpersoner 

Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

 

Expert RN   Myndighetsjurist 
Pelle Postgård   Johanna Löfman  
Tel växel 0771-240 240  Tel växel 0771-240 240 
Tel direkt 010-240 5036   Tel direkt 010-240 5045 
Mobil 0768 08 40 77   Mobil 073-084 99 31 
E-post pelle.postgard@msb.se  E-post johanna.lofman@msb.se 
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