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Høring over udkast til tre bekendtgørelser i medfør af forslag til lov 

om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) 

 

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) sender hermed udkast til tre bekendtgø-

relser i høring: 

− Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 

− Udkast til bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer 

− Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer 

Bekendtgørelserne skal sættes i kraft med henblik på følgende: 

− Gennemførelse af dele af Rådets direktiv 2013/59/Euratom om fastlæg-

gelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, 

som er forbundet med ioniserende stråling (herefter benævnt strålebe-

skyttelsesdirektivet). Direktivet skal være implementeret i dansk ret se-

nest den 6. februar 2018. 

 

− Modernisering af det gældende regime af bekendtgørelser på strålebe-

skyttelsesområdet. Ved ikrafttræden ophæves Sundhedsstyrelsens til-

svarende bekendtgørelser, der i dag har hjemmel i radioaktivitetsloven 

og røntgenloven, dog ikke transportbekendtgørelsen1, bekendtgørelsen 

om overførsel af radioaktive stoffer2 , bekendtgørelsen om overførsel af 

radioaktivt affald3 og bekendtgørelsen om beskyttelsesforanstaltninger 

mod uheld i nukleare anlæg4. 

 
Bekendtgørelserne vil sammen med strålebeskyttelsesloven udgøre grundlaget for 

beskyttelse af mennesker og miljø mod skadelige virkninger af ioniserende stråling 

ved brug af menneskeskabte eller naturligt strålekilder eller ved udsættelse for strå-

ling, uanset om der er tale om planlagte eller eksisterende bestrålingssituationer el-

ler bestråling, der skyldes en nødsituation. 

                                                      

1
 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioak-

tive stoffer 
2
 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 546 af 23. juni 1993 om overførsel af radioaktive 

stoffer 
3
 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1175 af 5. december 2008 om international over-

førsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel 
4
 Bekendtgørelse nr. 278 af 27. juni 1963 om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i nu-

kleare anlæg m.m. 



 Side 2 

Konkret foreslås bl.a. følgende elementer gennemført på bekendtgørelsesniveau i 

medfør af forslag til strålebeskyttelsesloven og for gennemførelse af strålebeskyt-

telsesdirektivet: 

 

 Stærkere fokus på berettigelse og optimering 

 Kategorisering af arbejdstagere i kategori A hhv. kategori B og C 

 Præcisering af arbejdsgiveransvar i relation til eksterne arbejdstagere 

 Indførelse af kontrollerede henholdsvis overvågede områder 

 Etablering af undtagelses- og frigivelsesniveauer for kunstigt fremstil-

lede radioaktive stoffer  

 Etablering af system for strålebeskyttelseseksperter – RPO, RPE hhv. 

MPE. I forlængelse af implementeringen af direktivet vil Sundhedssty-

relsen i samarbejde med relevante aktører løbet af de næste år etablere 

et formelt system for myndighedsanerkendte strålebeskyttelseseksperter 

 Regulering af veterinærmedicinsk brug af ioniserende stråling   

 Regulering af ikke-medicinsk billeddannelse 

 Nedsættelse af dosisgrænsen for ækvivalent dosis til øjets linse til 20 

mSv/år for arbejdstagere  

 

De fastsatte vilkår i udkast til de tre bekendtgørelser er i al væsentlighed generelle 

bestemmelser i modsætning til det nuværende sæt af bekendtgørelser på strålebe-

skyttelsesområdet, hvor vilkår i stor udstrækning er yderst detaljeret beskrevet. Den 

nye struktur er valgt med baggrund i erfaringer fra myndighedsarbejdet gennem 

mange år.  

Ikrafttræden og tilhørende overgangsbestemmelser er beskrevet i særkilte kapitler i 

hver af de tre bekendtgørelser. 

Det bemærkes, at der som følge af justitsministeriets lovtekniske gennemgang af 

forslaget til strålebeskyttelsesloven vil blive indarbejdet ændringer i bekendtgørel-

serne efterfølgende for at sikre overensstemmelse med lovforslaget. 

Sundhedsstyrelsen forventer i løbet af 2018 at udarbejde et dækkende sæt af vej-

ledninger på strålebeskyttelsesområdet, der vil indeholde anbefalinger, der detalje-

ret beskriver, hvorledes Sundhedsstyrelsen finder, at aktører kan leve op til vilkår i 

bekendtgørelserne. Derudover vil det være muligt at leve op til bekendtgørelsernes 

vilkår på og med alternative måder og midler, blot skal dette på tilsvarende vis leve 

op vilkårene og særskilt dokumenteres for Sundhedsstyrelsen.     

  

 

  



 Side 3 

Sundhedsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til de tre 

bekendtgørelsesudkast senest onsdag d. 13. december 2017. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Øhlenschlæger 
 

Bilag:  

 Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 

 Udkast til bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer 

 Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer 

 Høringsliste 

 

Link: 

 Strålebeskyttelsesloven på Høringsportalen  

 Strålebeskyttelsesdirektivet på EUR-Lex  

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32013L0059

