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Föreläggande om redovisning avseende planerat 
återtag av feldeponerat avfall i SFR  

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att 

för avfall av typen S.14 som har deponerats i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall 

(SFR) inkomma med ett ställningstagande med motiv för när planerat återtag ska 

genomföras. Ställningstagandet ska vara baserat på en värdering av tänkbara 

handlingsalternativ med särskilt beaktande av: 

 

a) kunskap och oklarheter om containrarnas skick och den degradering som kan 

förväntas av en fortsatt mellanlagring i 1BLA och hur detta kan påverka 

strålsäkerheten vid återtaget,  

b) behov av nya anläggningar och tillgång till befintliga anläggningar för vidare 

hantering avfallet när det har återtagits, 

c) risk för förlust av kunskap och kompetens, samt 

d) hur valet av tidpunkt för återtaget förhåller sig till generationsmålet. 

 

I redovisningen ska ingå en beskrivning av planerad hantering och mellanlagring av såväl 

S.14-avfall som övrigt avfall som behöver hanteras i samband med återtaget. 

 

Redovisningen ska vara SSM tillhanda senast den 28 februari 2020. 

Ärendet 
SKB ansökte den 21 oktober 1994 om att få slutförvara avfallsfat tillverkade i enlighet 

med typbeskrivning S.14 [1] i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). 

Avfallsfaten avsågs bli deponerade i containrar i förvarsdelen 1BLA (Bergrum för 

lågaktivt avfall). De dåvarande myndigheterna Statens strålskyddsinstitut (SSI) [2] och 

Statens kärnkraftinspektion (SKI) [3] godkände i december 1994 deponering i enlighet 

med ansökan. Godkännandena avsåg avfallsfat tillverkade från 1980 och framåt. 

 

Den 12 november 2012 informerades SSM om att SKB misstänkte att avfallsfat enligt 

typbeskrivning S.14 [4], och som har deponerats i förvarsdelen 1BLA i SFR, inte 

uppfyllde typbeskrivningens krav på avfallets egenskaper. I 1BLA finns 75 containrar 

med 2 844 avfallsfat av typen S.14. Dessa avfallsfat är tillverkade av Studsvik Nuclear AB 

(SNAB) och AB Svafo (Svafo) under perioden 1980 till 2001. Avfallet har sitt ursprung 

dels från de verksamheter som har bedrivits i Studsvik, dels från andra verksamheter 

tillståndspliktiga enligt den tidigare strålskyddslagen (1988:220) eller lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet. Av typbeskrivningen, och underlag till denna, framgår vilka 
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egenskaper som avfallet ska ha och hur detta kontrollerats. Bland annat anges att avfallet 

kontrollerats med avseende på innehåll av vätskor och att det inte ska innehålla annat än 

försumbara mängder fissilt material. Av SKB:s utlåtande från 1994 [5] framgår att 

avfallsfat innehållande Ra-226 inte innefattas av typbeskrivningen, utan klassas som avfall 

för det planerade Slutförvaret för långlivat avfall (SFL). 

 

SSM förelade SKB i mars 2015 att inkomma med svar på följande punkter [6]: 

 

1. en uppskattning, utifrån en analys av befintlig kunskap, av innehållet av 

radioaktiva ämnen och andra miljöstörande ämnen i deponerat avfall, 

2. en redovisning, baserat på uppskattningen enligt 1, av avfallets långsiktiga 

strålskyddskonsekvenser för människor och miljön om inget återtagande sker, 

3. en utvärdering av de kostnader och risker som ett återtag kan medföra, 

4. en utvärdering av om det finns risk för att avfallskollin och containrar kan 

degraderas på ett sådant sätt att ett återtagande av dessa försvåras, 

5. en redovisning av vilka kompensatoriska åtgärder som, för det fallet att det 

föreligger risk för degradering av avfallskollin och containrar, som SKB kommer 

att vidta för att motverka detta, 

6. en redovisning av vilka åtgärder som SKB kommer att vidta för att kontrollera 

utgående dränage från den aktuella förvarsdelen, 

7. ett, med utgångspunkt från punkt 1 – 6, samlat ställningstagande rörande 

återtagande av avfallet samt vilka kompensatoriska åtgärder som SKB avser vidta. 

 

SKB inkom med det efterfrågade underlaget i oktober samma år [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

[13]. I ett samlat ställningstagande framgår att SKB beslutat om en handlingslinje som 

innebär att S.14 avfallet ska återtas [7]. Som underlag till redovisningen har avfalls-

producenterna SNAB och Svafo genomfört en omfattande genomgång av den befintliga 

dokumentationen av avfallsfatens innehåll [14] [15] [16] [17]. SSM har granskat SKB:s 

svar med underlag och bedömer att redovisningen svarar mot de utredningsbehov som 

angavs i föreläggandets sju punkter (se bilaga 2, granskningsrapport SSM2013-2073-39) 

[18]. Som en del i granskningen genomförde SSM en verksamhetsbevakning av SKB den 

20 november 2018 [19]. Vid denna framkom att SKB står fast vid sin handlingslinje att 

återta avfallet. 

 

Efter det att granskningsrapporten hade fastställts önskade SKB träffa myndigheten. Vid 

ett möte den 1 mars 2019 tydliggjorde SKB att bolaget beslutat om återtag av avfallet. 

Återtag är enligt SKB därmed en planeringsförutsättning som också är införd i 

säkerhetsredovisningen för SFR sedan 2014 [20]. 

Skälen för beslutet 
SSM har granskat SKB:s svar på föreläggandet [6] och dokumenterat detta i en 

granskningsrapport (se bilaga 2) [18]. I granskningen har SSM kunnat konstatera att det 

inlämnade underlaget, inklusive de sammanställningar som har gjorts av SNAB och 

AB Svafo håller en hög kvalitet och till stora delar besvarar de frågor som ställdes i 

föreläggandet. 

 

Den redovisade och till stor del bekräftade förekomsten av den långlivade alfastrålaren 

Ra-226 och den misstänkta förekomsten av Pu-239/240 i S.14-avfallet i SFR har stor 

påverkan på strålsäkerheten efter förslutning, där i synnerhet de uppskattade stråldoserna 

till följd av oavsiktligt intrång ger höga stråldoser med risk för allvarliga konsekvenser för 

människors hälsa. Även om de beräknade doserna innehåller ett visst mått av 

konservatism, så kan inte förutsättningarna för intrångsscenariot anses bygga på extrema 

antaganden. Exponeringen antas ske till följd av årligt intag av dricksvatten från en ca 50 
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meter djup brunn. Mot denna bakgrund ställer sig SSM bakom SKB:s beslut att återta 

avfallet. 

Motiv för vald tidpunkt för återtag 

SKB har förordat ett återtag av avfallet först efter det att SFR har byggts ut, dvs någon 

gång under 2030-talet [7] [20]. SKB har inte i detalj redovisat möjligheterna till ett 

tidigare återtag. Med utgångspunkt från SKB:s redovisning bedömer SSM att ett återtag 

tar cirka tre år att genomföra. Ett återtag kan därmed vara möjligt att genomföra vid en 

tidigare tidpunkt än den som SKB förordar. Vilken tidpunkt som bedöms vara den 

lämpligaste påverkas av flera faktorer som SKB som verksamhetsutövare behöver beakta i 

valet av tidpunkt. SSM bedömer att det från strålsäkerhetssynpunkt kan finnas flera 

faktorer som talar för ett tidigare återtag. 

 

En sådan faktor är korrosion av avfallet under den fortsatta lagringen. SSM bedömer 

liksom SKB att det mest kritiska hanteringsmomentet vid ett återtag är förflyttning av 

degraderade containrar i förvarsdelen 1BLA. Denna hantering är ofrånkomlig oavsett om 

återtaget sker i närtid eller efter den planerade utbyggnaden av förvaret. Med beaktande av 

oklarheter om containrarnas skick, miljön i förvaret och den fortsatta degraderingen så kan 

det, enligt myndighetens bedömning, finnas skäl för att genomföra återtaget tidigt för att 

minimera riskerna för arbetstagare, såvida inte kompensatoriska åtgärder tillsätts som 

förhindrar fortsatt degradering. I granskningen [18] bedömer SSM att SKB inte har 

klargjort att de åtgärder som planeras är tillräckliga för att så långt som möjligt och rimligt 

minimera korrosion och därmed riskerna vid hanteringen. 

 

Det finns ytterligare faktorer som talar för ett tidigt återtag, vilka inte har berörts i SKB:s 

redovisning. Detta gäller exempelvis tillvaratagandet av den kunskap och kompetens som 

fortfarande finns vid Studsviksanläggningarna. Stora delar av det problematiska avfallet 

producerades under 80-talet. Ett senareläggande av återtaget kan försvåra möjligheterna 

att ta till vara den kunskap som finns, men som i vissa fall inte är dokumenterad, liksom 

möjligheterna att tolka den dokumentation som har upprättats. Dessa aspekter gäller 

naturligtvis i lika hög grad för annat historiskt avfall som finns kvar på Studsviksområdet. 

Erfarenhetsmässigt har det visat sig viktigt att tillvarata denna kunskap och kompetens, 

vilket inte minst framgår av de utredningar som Svafo och SNAB tagit fram i ärendet. Det 

finns även osäkerheter kring vilka anläggningar och verksamheter som finns tillgängliga 

för hantering av avfallet på längre sikt. 

 

Ett ställningstagande till tidpunkten för återtag behöver också beakta det s.k. 

generationsmålet, vilket är en etisk princip vars syfte är att se till att inte orimliga bördor 

läggs på kommande generationer när det gäller omhändertagandet av radioaktivt avfall. 

Principen är uttryck i såväl Rådets direktiv (2011/70/EURATOM) [21] som konventionen 

om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av 

radioaktivt avfall [22]. 

 

Det finns också faktorer som talar emot ett återtag innan den planerade utbyggnaden av 

SFR har genomförts och anläggningen tagits i drift. Utbyggnaden innebär att SKB 

kommer att ha tillgång till extra bergsalar för omrangering, mellanlagring eller 

slutförvaring av avfallet. Sker återtaget innan den planerade utbyggnaden har genomförts 

behöver därför ytterligare mellanlagringskapacitet upprättas, vilket enligt SKB:s 

redovisning antingen kan ske vid SFR eller vid Forsmarksverket. Vid ett sådant mellan-

lager skulle återtagna containrar innehållande annat avfall än S.14 behöva lagras innan det 

åter kan deponeras i SFR. Återtaget S.14-avfall skulle, efter det att uttjänta containrar har 

ersatts, transporteras till Svafo för fortsatt mellanlagring och vidare hantering.  
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Mot denna bakgrund efterfrågar SSM ett ställningstagande med motiv för när återtaget ska 

genomföras. Ställningstagandet ska, utöver andra faktorer som SKB har att ta hänsyn till i 

sin planering av verksamheten, vara baserat på en värdering av tänkbara alternativ med 

särskilt beaktande av de aspekter som framgår av punkt a – d i detta beslut. Av beslutet 

framgår att värderingen inte ska begränsas till det valda handlingsalternativet. 

 

I den redovisning som SSM har granskat är beskrivningen av den planerade hanteringen 

av såväl återtaget S.14-avfall som övrigt avfall inte fullt utvecklad, vilket inte heller efter-

frågades i SSM:s föreläggande [6]. En mer utvecklad beskrivning utgör en viktig del av 

den värdering av olika tänkbara handlingsalternativ som nu krävs. 

Värdering av strålsäkerheten inför återtaget 

I övrigt vill SSM understryka att innan ett återtag påbörjas, och under den tid arbetet 

bedrivs, behöver händelser och förhållanden av betydelse för strålsäkerheten identifieras 

och värderas. Med utgångspunkt från denna värdering behöver åtgärder genomföras för att 

verksamheten ska kunna bedrivas på ett strålsäkert sätt. I enlighet med de krav som följer 

av 2 kap. 1 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande 

bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ska värderingen 

dokumenteras och hållas aktuell.  

 

SSM förutsätter också att SKB vid framtagandet av planerna för återtag samråder med 

andra tillståndshavare som kan bli berörda av den planerade hanteringen av avfallet.  

 

Detta föreläggande är beslutat med stöd av 8 kap. 6 § strålskyddslagen (2018:396). 

Hur beslutet överklagas 
I bilaga 1 beskrivs hur detta beslut kan överklagas. 

 

Bifogat finns ett delgivningskvitto som snarast ska skrivas under och skickas till SSM. 

___________________ 

I detta ärende har avdelningschefen Johan Anderberg beslutat. Utredaren Anders Wiebert 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också utredaren Elisabet Höge, 

enhetscheferna Charlotta Fred, Ansi Gerhardsson och Ove Nilsson, samt 

miljörättsexperten Tomas Löfgren deltagit. 

 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

 

Johan Anderberg 

 

   Anders Wiebert 
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För kännedom 
1. AB Svafo 

2. Studsvik Nuclear AB 
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Bilaga 1 

Hur ett beslut överklagas 
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt och ska skickas eller lämnas in till Strålsäkerhets-

myndigheten. 

– Postadress: Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. 

– E-post: registrator@ssm.se 

– Besöksadress: Köpmangatan 18, Katrineholm, 

Solna strandväg 96, Solna. 

 

I överklagandet ska anges beslutets diarienummer, hur beslutet ska ändras och varför. 

Överklagandet ska ha kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det 

att ni får del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnar överklagandet till Förvaltningsrätten i Linköping 

för prövning. 
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