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Til parterne på høringslisten 

 

Høring over udkast til fire reviderede bekendtgørelser i 

medfør af lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 

(strålebeskyttelsesloven) 

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) sender hermed udkast til fire re-

viderede bekendtgørelser i høring: 

- Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttel-

se 

- Udkast til bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer 

- Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer 

- Udkast til bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af ra-

dioaktivt affald og brugt nukleart brændsel 

 

Vi har fundet det nødvendigt at indarbejde bekendtgørelsen om overførsel af 

radioaktive stoffer1 i bekendtgørelseskomplekset udstedt i medfør af stråle-

beskyttelsesloven234.  

Endvidere har vi tilføjet krav til viden, færdigheder og kompetencer for strå-

lebeskyttelseseksperter, ligesom vi har præciseret snittet for, hvornår man 

skal rådføre sig med en strålebeskyttelsesekspert. Endelig er affaldsvejene 

for radioaktivt affald blevet præciseret og enkelte bestemmelser om bort-

skaffelse tilføjet, ligesom grænseværdierne for overfladespecifik aktivitets-

koncentration, kolonne 3 i tabellen i bilag 5 i bekendtgørelse om brug af ra-

dioaktive stoffer, er konsoliderede.  

På baggrund af det første års erfaring med anvendelsen af de tre førstnævnte 

bekendtgørelser fra 2018 har vi samtidig benyttet lejligheden til at justere 

henholdsvis præcisere formuleringer i bekendtgørelserne, der har vist sig 

vanskelige at forstå. 

                                                      

1 Bekendtgørelse nr. 546 af 23. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer 
2 Bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 
3 Bekendtgørelse nr. 85 af 2. februar 2018 om brug af radioaktive stoffer 
4 Bekendtgørelse nr. 86 af 2. februar 2018 om brug af strålingsgeneratorer. 



 Side 2 

Vi forventer, at de reviderede bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2019. 

Ved ikrafttræden ophæves de ovenfor nævnte gældende bekendtgørelser i 

medfør af strålebeskyttelsesloven.  

Udkastene til bekendtgørelserne er sendt i bred offentlig høring via Hø-

ringsportalen www.hoeringsportalen.dk. Derudover er udkastene sendt i hø-

ring hos de organisationer, myndigheder mv., der er anført på høringslisten.  

Sundhedsstyrelsen skal bede om, at bemærkninger og kommentarer til ud-

kastene fremsendes elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse på 

sis@sis.dk og til specialkonsulent Christina Scavenius Borg på chsb@sis.dk 

senest den 26. april 2019. 

 

 Med venlig hilsen 

 
Mette Øhlenschlæger 

Enhedschef 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag:  

 Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 

 Udkast til bekendtgørelse om strålingsgeneratorer 

 Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer 

 Udkast til bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af radio-

aktivt affald og brugt nukleart brændsel 

Links: 

 Strålebeskyttelsesloven 

 Bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og 

strålebeskyttelse   

 Bekendtgørelse nr. 86 af 2. februar 2018 om brug af strålingsgenerato-

rer   

 Bekendtgørelse nr. 85 af 2. februar 2018 om brug af radioaktive stoffer   

 Bekendtgørelse nr. 1175 af 5. december 2008 om international overfør-

sel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel 
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