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Angäende tillständ för verksamhet med
joniserande strälning
Härmed översänds ett tillständsbevis för i tillständet angiven verksamhet med joniserande
strälning. Den ärliga avgiften för tillständet framgär av avgiftsförordningen (2008:463).

Strälsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat inkommet underlag och bedömer att
Västra Gotalandsregionen (VOR) kan förväntas uppfylla de regier som gäller för
verksamheten. I granskningen har dock framkommit ett par förbättringsomräden som
SSM vill att VOR beaktar:

• SSM anser att VGR bör uppdatera avvecklingsplanen för att denna ska uppfylla
sitt syfte. Avvecklingsplanen bör bland annat innehälla uppgifter om konkreta
ätgärder för omhändertagande av det uppskattade avfallet, t. ex. avklingning eller
paketering och transport till en avfallsanläggning; uppskattning pä tider och
lokalbehov för eventuell avklingning; eventuella förväntade ätgärder efter
avklingning samt avtal med avfallsanläggning för omhändertagning och eventuell
mellanlagring av avfallet.

• SSM anser att det i uppdragsbeskrivningen för strälskyddsexperten bör nämnas att
denna ska tillse att friklassning sker enligt gällande regelverk samt att friklassning
bör finnas med som en punkt i den strälskyddsrond som VGR beskrivit i insänt
underlag.

Kontrollera tillständsbeviset och meddela SSM om uppgiftema behöver ändras.

För Strälsäkerhetsmyndigheten

Lars Ideström

inspektör
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BESLUT

Datum

2018-05-25

Ert datum

2018-03-29

Vär referens

SSM2018-1929

Cu-014-12043

Er referens

Jakobi'na Gretarsdöttir

Tillständ

Strälsäkerhetsmyndigheten, meddelar härmed tillständ enligt 20 och 26 §§ sträl-
skyddslagen (1988:220) för nedan angiven verksamhet med joniserande strälning.

Tillständet utfärdat till

Tillständshavare:

Organisationsnummer:
Kontaktperson:
Strälskyddsexpert:
Tillständets giltighetstid:

Västra Götalandsregionen
232100-0131

Jakobfna Gretarsdöttir

Petra Bergström
t.o.m. 2023-05-25

Tillständet gäller för att tillverka, frän landetutföra, transportera, saluföra, överläta, uppläta,
förvärva, och inneha radioaktiva ämnen. Tillständet gäller även för att inneha, använda och
underhälla en GE PETtrace 880 cyklotron, med placering pä Sahlgrenska
universitetssjukhuset i Göteborg, för tillverkning av radioaktiva ämnen. Tillständet omfattar
de verksamhetsplatser och den utrustning som anges i bilaga Registerutdrag.

Ärendet

Västra Götalandsregionen bar den 29 mars 2018 inkommit med en ansökan om tillständ för
klinisk drift av cyklotronverksamhet. VästraGötalandsregionen har sedan tidigare tillständ
för innehav och provdrift av cyklotron med tillhörande radiokemiskt laboratorium.

Skalen för beslutet

Frän tidigare tillständsprövning för provdrift framgär det att Västra Götalandsregionen är
medvetnaom de krav SSM ställer pä den i tillständet beskrivnaverksamhetmedjoniserande
strälning och det framgär hur ansvaret för strälskyddet är organiserat.

I aktuell ansökan redogör Västra Götalandsregionen för bland annat sträldosmätningar i och
utanför anläggningen samt för avvecklingsplan för verksamheten. Av bilaga
Granskningsrapport framgär att Västra Götalandsregionen uppfyller kraven i detta avseende
och att det finns skäl att bevilja tillständ.

Övrigt
Detta tillständ ersätter tillständ SSM2016-899, Cu-014-12043 daterat 2016-08-31.

Avgift

Den verksamhet som omfattas av detta tillständär belagd med en ärlig avgiftenligt
förordning (2008:463) om vissaavgifter till Strälsäkerhetsmyndigheten (se bilaga).
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Hur ett beslut överklagas

Hur beslutet överklagas, se bilaga.

I detta ärende bar enhetschefen Torsten Cederlund beslutat. Inspektoren Lars Ideström bar
varit fÖredragande.

STRÄLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Torsten Cederlund

Bilagor

1. Registerutdrag
2. Ärliga avgifter
3. Hur ett beslut överklagas
4. Granskningsrapport

Lars Ideström


