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Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) håller med om de tre principer som utredningen har
lagt till grund för bestämmande av behörig myndighet. SSM delar dock inte slutsatsen att
SSM ska ansvara för hela området strålskydd och kärnsäkerhet.
SSM vill framhålla att myndigheten inte ansvarar för tillsynen av de lagar som genomför
eller kompletterar två av de unionsrättsakter som räknas i området strålskydd och kärnsäkerhet i visselblåsadirektivers bilaga.
Det gäller
ii) Rådets direktiv 2013/51/Euratom av den 22 oktober 2013 om fastställande av krav
avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten, och
vi) Rådets förordning (Euratom) 2016/52 av den 15 januari 2016 om gränsvärden för
radioaktiva ämnen i livsmedel och foder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk
nödsituation.
Det är Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten som är Sveriges
nationella genomförande av direktiv 2013/51/Euratom om fastställande av krav avseende
skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten.
Enligt tillkännagivande (2019:716) av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen
(2006:804) kompletterar så är det livsmedelslagen som kompletterar rådets förordning
2016/52 om gränsvärden för radioaktiva ämnen i livsmedel och foder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation.
SSM menar att vid en avvägning mellan principerna för hur behörig myndighet ska bestämmas i det enskilda fallet så bör det väga tyngre vilken myndighet det är naturligt för
en visselblåsare att vända sig till. SSM menar att för de två ovan nämnda rättsakterna är
det med hänsyn till hur rättsakterna har genomförts i svensk rätt samt hur tillsynen sker
naturligare att vända sig till Livsmedelsverket än till SSM. Vidare torde Livsmedelverket
bättre kunna bedöma och utreda riktigheten i en rapport som gäller överträdelser av de två
rättsakterna.
SSM förordar därför att direktivet som anges i punkten ii) samt förordningen som anges i
punkten vi) faller inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.
Förteckning över behöriga myndigheter och deras ansvarsområden, bilaga 1 till den föreslagna nya förordningen bör därför ändras t.ex. på följande sätt:
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10

E-post: registrator@ssm.se
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se
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Strålsäkerhetsmyndigheten inom området strålskydd och kärnsäkerhet, förutom livsmedels- och foderlagstiftning samt dricksvatten.
Livsmedelsverket inom området strålskydd och kärnsäkerhet, såvitt avser livsmedels- och
foderlagstiftning samt dricksvatten.
___________________
I detta ärende har generaldirektören Nina Cromnier beslutat. Verksjuristen Anna
Haraldsson har varit föredragande. Detta yttrande expedieras utan underskrifter.
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