SveMin
Till: Stråtsäkerhetsmyndigheten
Att: Markos. Koufakis®ssm.se

Stråtsäkerhetsmyndighetens dnr. SSM2O 17-3389
Remissvar angående förslag tilt nya föreskrifter om naturligt förekommande
radioaktivt material och byggnadsmaterial
Föreningen för gruvor, minera!- och metattproducenter i Sverige (Svemin) är
nationetl branschförening för gruvor, minera!- och metaUproducenter i Sverige.
Antalet medlemsföretag uppgår till ett 40-tat. Medtemsverksamheterna förekommer
1 hela landet, varav gruvorna huvudsaktigen är tokatiserade titt norra Sverige och
Bergslagen.
Svemin tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Stråtsäkerhetsmyndighetens
förslag tilt föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material.
Efter medgivet anstånd titt den 2 oktober lMarkos Koufakis per telefon den 29
september) Lämnar Svemin följande remissvar.

Sammanfattning
Svemin anser att de föresLagna föreskrifterna och vägledningen behöver förtydligas
på några ställen, framföraLlt:
•

Det är oklart hur bestämmeLserna ska titLämpas på framförattt gruvverksam
het, inklusive förädlingsverksamhet och avfaltshantering knuten titt gruvdrif
ten. På motsvarande sätt är det oklart vad som gälLer för cementproduktion.
Gemensamt för dessa verksamheter är att de innebär hantering av material
som kan innehåtla naturligt förekommande radioaktivt material men där
förekomsten och strålningsmängden i så fatt varierar under verksamhetsti
den. Variationen och oförutsebarheten ifråga om innehållet av naturLigt före
kommande radioaktiva ämnen gör det svårt att veta om och när bestämmel
serna är tilLämpLiga etter inte.

•

Det behövs definitioner etter förklaringar av vissa nyckelbegrepp för att
undertätta förståelsen.

•

Det behövs möjtighet till undantag och friklassning för byggnadsmaterial som
används i anläggningar för gruv- och cementindustrin. Det framstår som omo
tiverat att i dessa sammanhang göra skilLnad på strålning från NORM och
stråLning från byggnadsmateriaL.
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•

Det behövs vägtedning om när och hur dispens från föreskrifterna kan medges.

•

Det är viktigt att anmälningsförfarandet btir enkeLt och tättitlgängtigt.
Det behövs samordning mettan oLika myndigheter som berörs, titt exempet
Stråtsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmitjöverket, för att i förekommande
fatt undvika dubbla förfaranden för anmälan, upptysningsplikt etc.
Det behövs vägLedning om vad som är riskfritt etter förknippat med låg risk
på arbetsplatser med NORM. Företag behöver stöd och hjäLp med att förkLara
detta.

•

•

Svemin vitt gärna ha en fortsatt dialog meltan Stråtsäkerhetsmyndigheten och gruv
och mineralbranschen för att på bästa sätt få titt tydLiga och ändamåLsenliga före
skrifter och vägledning om vad som gäller för dessa verksamheter.

Svensk gruvindustri i förhåt[ande titt föreskrifterna
Den svenska berggrunden har på sina hått goda förutsättningar för utvinning av metat
ter och minerat. Svensk gruv- och mineratnäring är en viktig basindustri för Sverige
och bidrar förutom med sysseLsättning och skatteintäkter titt spetsutveckhng inom
högteknotogisk forskning inom bland annat digitalisering och automation. Brytning av
malm föregås aLltid av prospektering för att hitta brytvärda fyndigheter. Prospekte
ring kan bedrivas självständigt ifrån, etter som en sjäLvkLar det av, utvinning av matm.
1 den svenska berggrunden förekommer förhåttandevis ofta bergarter och minerat som
innehåller radioaktiva ämnen. Den tokata variationen kan vara stor. 1 Sverige bedrivs
ingen gruvnäring i syfte att använda materialets radioaktiva, fissita etter fertita egen
skaper. Men, givet förekomsten av naturLigt förekommande radioaktivt material i
berggrunden kan det förekomma radioaktiva ämnen i och omkring mineratfyndigheter
som utvinns. Det innebär att det kan förekomma radioaktiva ämnen i cement, i
utbruten malm och i utbrutet gråberg samt i produkter och avfatt från anrikningspro
cessen.
För svensk gruvindustri är arbete med mitjö, säkerhet och trygg arbetsmiljö sjätvktart
i samband med ptanering, drift och bestutsfattande. Stråtsäkerhet ingår givetvis i
detta arbete. För att inte göra säkerhetsarbetet onödigt krångligt är det viktigt med
rimtiga och tydtiga krav. De föreslagna föreskrifterna är på det heta taget bra, men
det behövs en det förtydtiganden för att underlätta förståetsen.

Förslag titt föreskrifter
7 5 Det behöver förtydtigas vad som avses med innehav etter hantering som uttöser
tittämpning av föreskrifterna för brytning och anrikning av matm.
-

3 5

-

Bra förtydtigande om att kärntekniklagen inte är tittämptig för NORM.

4 5 första stycket Det är oklart hur undantaget ska tittämpas för verksamheter som
innebär hantering och innehav av naturligt förekommande radioaktivt material men
-

2
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där förekomsten (och aktivitetskoncentrationen) löpande varierar, såsom vid brytning
och anrikning av malm.
5 § punkt 4 Hänvisningen titt geotogiska samtingar som omfattas av det specifika
undantaget är inte särskilt tydlig. Svemin bedömer att den omfattar innehav och han
tering av obearbetade mineratprover inom gruv- och prospekteringsverksamhet.
Någon annan bedömning framstår varken som ändamåLsenlig etler rimLig.
-

6 § Samma frågestättning och orsak som för kommentaren titt 4 §; hur ska anmäl
ningsptikten tillämpas på gruv-, förädtings- och prospekteringsverksamhet (om inte
dessa verksamheter redan omfattas av undantag i 4 etter 5 §)?
-

8 § första stycket, punkt 1 Bestämmetsen om friktassning behöver förtydtigas och
det behövs också mer vägledning. Bestämmelsen är otydlig både i sig och i förhål
lande titt 4 § första stycket. När och hur får friklassning användas? Hur länge gäller
friklassningen? Hur ska den dokumenteras? Det behövs förtydLigande, förslagsvis i
linje med vad som sägs i Bitaga VII, punkt 2 c i strålsäkerhetsdirektivet1. (Se även
kommentarer under “Vägledning och motiv”)
-

9 § andra stycket -Föreskrifterna behöver ändras för deponering av avfall från pro
spektering (se Svemins förslag nedan). Ändringen är nödvändig av praktiska skäl
eftersom det är svårt (eller rentav omöjtigt) att återföra material ner i borrhålen
från prospekteringen. Borrhåten är ibland fyllda av grundvatten (ibland under tryck)
och de är normatt sett inte mer än några cm i diameter. Den av Svemin förestagna
ändringen bedöms inte teda till någon förändrad risk jämfört med den av Strålsäker
hetsmyndigheten förestagna tydelsen i föreskrifterna.
Förslag till ny lydelse av 9 S andra stycket (ändring markeras med röd text):
9

[...J
Naturligt förekommande radioaktivt materiaL som uppkommer som avfall i samband
med prospektering får, utan att hänsyn behöver tas titt materiatets radioaktiva egen
skaper, täggas på en deponi eller återptaceras i eller vid håligheter som uppkommit
vid prospektering eller i svackor där avfallet inte kan ledas iväg med vatten.

[...J

Vägtedning och motiv
1 § Det behövs en tydligare förklaring om vad som utlöser tillämpning av föreskrif
terna. 1 den remitterade vägledningen (s. 7) nämns ett antat verksamheter “som
genom teknisk process oavsikttigt åstadkommer anrikning av NORM”. Det ger inte
-

1

Rådets direktiv 2013/59/EURATOM av den 5 december 2013 om fastställande av
grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av
exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom.
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mycket vägledning för vad som utlöser tilLämpningen i gruv- och mineralsamman
hang. Det behövs en förktaring om vad som överhuvudtaget motiverar att det görs
mätningar av stråLning avseende NORM.
Vad gäLler mätning och beräkning av strålning anser Svemin att årsmedelvärden är
lämpligt att använda som bedömningsgrund, eftersom gränsvärden för stråtningsdoser
anges i årtig dos. Detta behöver beskrivas i vägtedningen.
4 S Svemin efterfrågar tydligare vägLedning om hur undantaget ska tilLämpas för
gruv- och mineratverksamheter. Detta hänger ihop med oklarheten avseende tiltämp
ningsområdet (se kommentarer tilL 1 §). När ska mätningar göras? Hur ska mätningar
göras? Vitken tidsenhet gälLer för angivna gränsvärden? Svemin anser att årsmedelvär
den är lämpligt att använda som bedömningsgrund. Detta behöver beskrivas i vägled
ningen.
-

Undantaget bör vara tiLlämpLigt för byggnadsmaterial i gruvor.
6 § Det är viktigt att anmälningsförfarandet bLir så enkelt och smidigt som möjligt.
En webbaserad anmälan är en bra idé, så Länge gränssnittet är tydligt och användar
vänligt. Gärna samordning ifalL flera myndigheter berörs (t.ex. Stråtsäkerhetsmyndig
heten och Arbetsmiljöverket) så att det räcker med en anmälan/upplysning från före
taget ifråga och att alta berörda myndigheter får deL av relevant information.
-

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att en anmälningspUktig verksamhet får påbörjas
tidigast sex veckor efter det att anmälan har kommit in. Detta måste i så fall tydLigt
framgå, helst i föreskrifterna men åtminstone i vägledningen. Det behöver också tyd
liggöras att verksamheten får påbörjas sex veckor efter anmälan om inte myndig
heten har meddelat annat, dvs, att det inte krävs något uttrycktigt startbesked.
8 § Möjtigheten tilL friklassning är bra men det behövs förtydLiganden om hur
bestämmeLsen ska tillämpas.
-

Det är inte tydLigt hur friklassningen förhåller sig tilL det generella undantaget i 4 §. 1
vart falL för verksamheter (såsom prospektering, gruv- och anrikningsverksamhet
samt cementtillverkning) som ofta också lär kunna omfattas av det generella undan
taget. Inom gruvindustrin (både brytning och anrikning) skutle friklassning kanske
kunna bli aktuellt vid NORM med ojämnt fördetad aktivitet för
aktivitetskoncentrationen (jfr. vägledningen på sid. 16, 7 st.). Eller är friklassning i
första hand avsett för materiat som ingår i en verksamhet som annars är tittstånds
pLiktig? Vägtedningen behöver bli tydLigare om vad som gäller.
På sid. 16 (9 st.) anges att avfall som frikLassats omfattas av bestämmelser i miljöbal
ken och avfalLsförordningen. Här borde utvinningsavfalLsförordningen (2013:319) läg
gas tilL eftersom avfall från gruv- och prospekteringsverksamhet inte omfattas av
avfallsförordningen.
Om verksamhetsutövaren i efterhand ska kunna visa vad som motiverat friklassningen
är det viktigt att detta framgår i vägledningen. Det behövs också vägledning om vil
ket underlag som behövs.
13 §5

-

Det behövs vägledning om vilka särskilda skäl som kan motivera dispens.
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Konsekvensutredning
Brytning och anrikning av malm innebär normalt sett hantering av mycket stora voty
mer av material och avfall. Eventuell stråtning från sådant material kommer, i före
kommande fatl, att variera med de omsatta produktionsvolymerna. Hur ska strål
ningsmängderna praktiskt mätas, uppskattas eller bedömas i dessa verksamheter.
Konsekvensutredningen saknar uppgifter om vad som är ett rimligt antal mätningar.
Ska utgångspunkten vara antaL mätningar per år eller i förhålLande tiLl produktionsvo
tym. Det saknas också en uppskattning av hur mycket mätningarna bedöms kosta
företagen per år. Detta innebär en stor osäkerhet för de företag som eventueLlt kom
mer att beröras.
Svemin noterat att det, enLigt Stråtsäkerhetsmyndighetens förslag titt ny strålskydds
lag och stråtskyddsförordning, inte är straffbart att bryta mot anmätningspUkten etter
för ett felaktigt beslut om friktassning. Det är bra och viktigt ur rättssäkerhetssyn
punkt eftersom bedömningarna av om anmätningsplikt respektive friklassning gäller
kan vara svåra göra. Dock framgår inte detta upptysningsvis varken av vägledningen
eller av konsekvensutredningen, vilket hade varit önskvärt.

Övriga medskick
Anmätningsförfarande det är viktigt att anmätan om NORM är användarvänligt och
att det är tydligt och lättillgängligt var på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida som
anmälan görs.
-

Byggnadsmaterial för gruvverksamhet borde samma bestämmelser om, och gränsvärden för, undantag, friklassning och anmälningsptikt gätla för byggnadsmaterial
(närmast betong som används för att säkra gruvgångar) som för NORM.
-

Information om risker för att undvika onödig oro och att kunna svara på frågor hos
personal inom gruv- och cementindustri vore det en stor hjälp om Strålsäkerhetsmyn
digheten tar fram informationsmaterial om NORM och de gränsvärden för aktivitets
koncentration som anges i föreskrifterna samt beskriver graden av risk förknippade
med dessa värden och NORM i förhållande till annan strålning som till exempel natur
lig bakgrundsstråtning, gränsvärden för boende och arbetsplatser etc.
-

Tillstånd vs anmälan förtydliga någonstans var gränsen går för när det krävs tittstånd, istället för att det är tilträckhgt med en anmälan.
-

Generellt undantag förtydLiga att undantaget gätter både stråtskyddslagen och
föreskrifterna om NORM.
-

Stockholm den 2 oktober 2017
Svemin, genom

Per AhI, vd

innen, branschjurist
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