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862/2018

Lag
om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kärnenergilagen (990/1987) 7 c § och 7 q § 1 mom. 27 punkten,
sådana de lyder, 7 c § i lagarna 342/2008 och 676/2015 samt 7 q § 1 mom. 27 punkten

i lag 676/2015, och
fogas till lagen en ny 2 a §, till 7 q § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 676/2015 och

905/2017, en ny 28 punkt och till lagen nya 27 c–27 e §, som följer:

2 a §

Tillämpning av strålsäkerhetslagen

I fråga om användning av kärnenergi tillämpas vad som föreskrivs i strålsäkerhetsla-
gens (859/2018)

1) 5–7 § i fråga om de allmänna principerna för strålskydd, 8 § om undantagstillstånd
för namngivna arbetstagare att få doser som är högre än dosgränsen, 9 § om dosrestriktio-
ner och restriktioner för potentiell exponering och 10 § 1 mom. om statsrådets rätt att ut-
färda närmare bestämmelser om optimering av strålskyddet och om grunderna för faststäl-
lande av exponering för strålning samt 10 § 2 mom. om statsrådets rätt att utfärda bestäm-
melser om dosgränserna för arbetstagare och för allmänheten,

2) 27 § om klassificering av yrkesmässig exponering,
3) 28 § om utnämning av en strålsäkerhetsansvarig och den strålsäkerhetsansvarigas

uppgifter,
4) 31 § om upplysningsplikt och skyldighet att bevara uppgifter,
5) 32 § om användning av strålsäkerhetsexpert,
6) 33 § och 34 § om utbildning, introduktion i arbetet och fortbildning för arbetstagare

samt dokumenteringsskyldigheten i samband med dessa,
7) 9 kap. om strålningsmätningar,
8) 12 kap. om yrkesmässig exponering,
9) 16 kap. om verksamhetsutövares ansvar och strålsäkerheten för arbetstagare vid

strålsäkerhetsincidenter och i nödsituationer med strålrisk,
10) 17 kap. om utredning och begränsning av strålningsexponering, skyldigheten att

rengöra omgivningen, referensvärdena för åtgärderna samt behovet av säkerhetstillstånd.
Vad som i de lagrum som nämns i 1 mom. föreskrivs om verksamhetsutövare samt om 

verksamhet som förutsätter säkerhetstillstånd och om strålningsverksamhet, tillämpas 
även på tillståndshavare och användning av kärnenergi.
RP 28/2018
AjUB 7/2018
RSv 74/2018

Rådets direktiv 2013/59/Euratom (32013L0059); EUT L 13, 17.1.2014, s. 1
Har meddelats kommissionen  i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergige-
menskapen.
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RÄTTELSE
Den märkta punkten har tillfogats som rättelse.



862/2018  
7 c §

Begränsning av strålningsexponering

Utsläpp av radioaktiva ämnen som härrör från användningen av kärnenergi ska begrän-
sas i enlighet med optimeringsprincipen enligt 6 § i strålsäkerhetslagen. Vid optimering
av strålskydd ska dosrestriktioner enligt 9 § i strålsäkerhetslagen användas.

Bestämmelser om dosrestriktionerna för den strålningsexponering som härstammar
från en kärnanläggning eller annan användning av kärnenergi och som en enskild individ
i allmänheten utsätts för utfärdas genom förordning av statsrådet.

Tillståndshavaren ska bestämma dosrestriktionerna för strålningsexponering av perso-
nalen vid kärnanläggningar och sända restriktionsuppgifterna till Strålsäkerhetscentralen.

Gränsvärdena för utsläppen av radioaktiva ämnen från en kärnanläggning så att de dos-
restriktioner som anges i förordning av statsrådet inte överskrids, fastställs av Strålsäker-
hetscentralen. Övervakningen av utsläppen av radioaktiva ämnen ska ordnas så att det på
ett tillförlitligt sätt går att konstatera att de gränsvärden som avses i denna paragraf har
iakttagits.

Strålsäkerhetscentralen ska i behövlig omfattning granska och övervaka en kärnanlägg-
nings omgivning för att säkerställa tillförlitligheten vid mätning av radioaktiva utsläpp
och för att verifiera anläggningens miljökonsekvenser.

När statsrådet har beviljat tillstånd enligt 16 § 1 mom. att bedriva gruvdrift eller mal-
manrikningsverksamhet som syftar till framställning av uran eller torium ska Strålsäker-
hetscentralen i syfte att säkerställa strålsäkerheten i behövlig utsträckning granska och
övervaka gruvområdets eller malmanrikningsverkets omgivning.

7 q §

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Strålsäkerhetscentralen meddelar närmare föreskrifter om detaljer av teknisk karaktär
beträffande de principer och de krav som föreskrivs i detta kapitel, i fråga om

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
27) säkerheten vid gruvdrift och malmanrikningsverksamhet i syfte att framställa uran

eller torium,
28) friklassningsnivåer, i syfte att genomföra Europeiska unionens lagstiftning.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

27 c §

Befrielse från tillsyn

Annat kärnavfall än använt kärnbränsle får trots dess radioaktivitet återanvändas, åter-
vinnas som material, återvinnas på annat sätt och bortskaffas med iakttagande av avfallsla-
gen (646/2011), förutsatt att mängden radioaktivt ämne i avfallet inte är högre än friklass-
ningsnivån enligt 7 q § 1 mom. 28 punkten i denna lag.

Om mängden radioaktivt ämne är högre än friklassningsnivån, ska sådan verksamhet
som avses i 1 mom. godkännas av Strålsäkerhetscentralen.

Godkännande kan beviljas om
1) den exponering och den potentiella exponering som verksamheten förorsakar är så

obetydliga att de inte medför någon skada för hälsan,
2) verksamheten har visats vara berättigad, och
3) verksamheten i princip är säker.
Godkännandet kan återkallas om förutsättningarna för befrielse från tillsyn inte upp-

fylls eller villkoren för befrielse från tillsyn inte har följts och bristerna trots uppmaning
inte har avhjälpts inom utsatt tid.
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Närmare bestämmelser om förutsättningarna för befrielse från tillsyn utfärdas, i syfte
att genomföra Europeiska unionens lagstiftning, genom förordning av statsrådet.

27 d §

Friklassningsnivåer

Friklassningsnivåerna ska sättas så att den exponering som allmänheten utsätts för är
obetydlig. Friklassningsnivåerna kan gälla anläggningsområden och byggnader enligt
33 § 2 mom. eller avfall enligt 27 c §.

27 e §

Förbud mot utspädning

Kärnavfall får inte avsiktligt spädas ut i syfte att utesluta det från myndighetstillsynen
enligt denna lag.

————
Denna lag träder i kraft den 15 december 2018.
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