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miljöstörande ämnen i depone.pdf; 1487626 - Strålskyddskonsekvenser för 
S.14.pdf; 1477125 - Utvärdering av kostnader och risker som ett återtag av 
avfallstyp S.14 kan medföra.pdf; 1492827 - Hållfasthet och korrosion av 
avfallskollin i 1BLA.pdf; 1478781 - Kompensatioriska åtgärder vid degradering 
av containrar i BLA.pdf; 1496956 - Utredning rörande dränagefrågan i 
S.14.pdf; 1489807 - Samlat ställningstagande rörande återtagande av 
avfallstyp S.14 samt kompensatoriska å.pdf; 1515450 - FSG-liknande 
granskning av SKBs svar på SSMs föreläggande ang. feldeponerat avfall 
S.1_3.pdf 

 

Härmed lämnas SKB:s svar på föreläggande SSM2013-2073-18 om åtgärder för 
feldokumenterat avfall i SFR. 
 
Redovisningen består av följande 8 bifogade dokument/filer 
 
Version 3.0 av 1475590 – ”Uppskattning av innehållet av radioaktiva ämnen och andra 
miljöstörande ämnen i deponerade S.14 fat i 1BLA SFR” 2015-10-08 
 
Version 1.0 av 1487626 – ”Strålskyddskonsekvenser för S.14” 2015-10-08 
 
Version 2.0 av 1477125 – ”Utvärdering av kostnader och risker som ett återtag av 
avfallstyp S.14 kan medföra” 2015-09-22 
 
Version 1.0 av 1492827 – ”Hållfasthet och korrosion av avfallskollin i 1BLA” 2015-09-09 
 
Version 2.0 av 1478781 – ”Kompensatioriska åtgärder vid degradering av containrar i 
BLA” 2015-09-22 
 
Version 1.0 av 1496956 – ”Utredning röröande dränagefrågan i S.14” 2015-10-08 
 
Version 2.0 av 1489807 – ”Samlat ställningstagande rörande återtagande av avfallstyp 
S.14 samt kompensatoriska åtgärder” 2015-10-22 
 
Version 1.0 av 1515450 – ”FSG-liknande granskning av SKB:s svar på SSM:s 
föreläggande ang. feldeponerat avfall S.14” 2015-10-23 
 
Studsvik Nuclear AB (SNAB) har 2015-10-21 inkommit med ”Begäran om samråd inför 
beslut om hantering av S.14 fat” (S-15-279). Detta brev har avhandlats på SKB:s 



säkerhetsledningsmöte 2015-10-22 med representant från SNAB närvarande per telefon 
och med anledning härav uppdaterades ”Samlat ställningstagande …” (1489807). 
Versionen på detta dokument avviker därför mot den version som behandlades i den 
FSG-liknande granskningen, vilket inte bedöms ha någon betydelse för sakfrågan. 
 
Kontaktperson på avdelning S för detta ärende är Sverker Nilsson. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sverker Nilsson 
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Postadress: Box 250, 101 24 Stockholm 
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