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Tillstånd för verksamhet med joniserande strålning 

Bifogat finner ni ert tillstånd för verksamhet med strålning, notera att det är giltigt i 
fem år. 

Förutom strålskyddslagen och strålskyddsförordningen är föreskrifterna i 
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling bindande, vilket innebär att de 
måste följas av de verksamheter som berörs av föreskrifternas innehåll. Lagen, 
förordningen och föreskrifterna finns på www.ssm.se. För transport av utrustning 
som innehåller radioaktiva strålkällor gäller lagen (2006:263) om transport av farligt 
gods. 

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten sägs att 
tillståndshavare enligt strålskyddslagen ska betala årliga avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Avgifternas storlek framgår av bifogat informationsblad. 

Bifogat är aktuellt registerutdrag. Om registerutdraget inte stämmer överens med er 
egen förteckning över innehavet av öppna strålkällor eller utrustningar som 
innehåller slutna radioaktiva strålkällor eller röntgenrör, ska ni snarast kontakta 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

Återkom gärna om ni har några frågor. 

 

Hälsningar 

Alireza Sadeghi 
Inspektör 
Avdelningen för strålskydd 

I detta brev bifogas 
1. Tillstånd 
2. Registerutdrag 
3. Granskningsrapport 
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Tillstånd 

Strålsäkerhetsmyndigheten, meddelar härmed tillstånd enligt 6 kap 1 § strål-
skyddslagen (2018:396) för nedan angiven verksamhet med joniserande strålning. 

Tillståndet utfärdat till 
Tillståndshavare: Kulturutveckling SVK, Göteborg 
Organisationsnummer: 232100-0131 
Tillståndets giltighetstid: t.o.m. 2026-02-08 

Verksamhet och omfattning 
Tillståndet gäller för att använda tekniska anordningar som kan utsända joniserande 
strålning. Tillståndet omfattar radiografering i slutet utrymme. 

Omfattningen gäller de strålkällor som är registrerade av Strålsäkerhetsmyndigheten 
enligt bifogat registerutdrag. Omfattningen vid varje senare tidpunkt framgår av då 
aktuellt registerutdrag. 

Övrigt 
Detta tillstånd ersätter tillstånd SSM2016-866 daterat 2016-02-23. 

 
I detta ärende har enhetschef Helene Jönsson beslutat. Inspektör Alireza Sadeghi har 
varit föredragande. 
 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

Helene Jönsson 

 

       Alireza Sadeghi
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