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Remiss av forslag till foreskrifter om naturligt forekommande radioaktivt 
material och byggnadsmaterial 

Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 7 juli 2017 mottagit rubricerat 
arende for yttrande. 

SGU ar positiv till foreslagen foreskrift och vagledning men anser art regleringen i 
den foreslagea 12 § inte bor hanteras i foreskriftsform. 

I det forslag till stralskyddslag som lagts finns redan infort ett f inktionskrav vad 
gaper gammastralning i byggnader, och ett krav pa miAning av material som ska 
anvi ndas som byggnadsmaterial. Enligt SGUs mening ar det tillrackligt att det i 
foreliggande foreskrifr fortydligas att byggnadsmaterial inte undantas fran reglering i 
stralskyddslagen. 

I foreliggande foreskrifts 12 § laggs en nagot otydlig materialrestriktion pa 
byggnadsmaterial. I paragrafen stadgas art material med aktivitetsindex over 1 inte 
far anvandas om man inte sakerstaller att referensnivan inte overskrids. - Man far 
alltsa anvanda materialet, men inte overskrida referensnivan. Men att referensnivan 
inte ska overskridas gaper ju redan, enligt foreslagen stralskyddslag. Normalt sett 
anger vi i Sverige f inktionskrav — att sedan uppfylla dem och vi lja material (med 
vissa materialegenskaper) ax byggherrens ansvar. 

Bergtakter med material med aktivitetsindex over 1 kommer att drabbas av 
regleringarna som den nya stralskyddslagstiftningen medfor, trots art materialet ar 
fullgott och helt anvi ndbart (med lite planering). En grans pa aktivitetsindex i 
foreskriftstext riskerar att skramma bort fran anvandning i storre utstrackning, med 
storre ekonomiska konsekvenser. 

SGU anser darfor att 12 § bor strykas, istallet rekommenderas att man gar ut med en 
tydlig vagledning for hur byggherren ska rakna for att uppfylla funktionskraven. 
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SGU har lamnat synpunkter pa framtaget forslag i excel-fil enligt onskemm, se 
bifogad handling. 

Beslut i detta arende har fattats av avdelningschefen Lars-Inge Larsson. 

I den sludiga handlaggningen av arendet har aven verksjurist Gunilla Nordlen 
deltagit. Statsgeofysiker Cecilia Jelinek har varit foredragande. 
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