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Avslut av ärende gällande feldeponerat avfall i 
SFR 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) avslutar ärendet gällande feldeponerat S.14-avfall i 

Slutförvaret för kortlivat avfall (SFR) som innehas och drivs av Svensk 

Kärnbränslehantering AB (SKB). 

Ärendet 
SKB ansökte den 21 oktober 1994 om att få slutförvara avfall tillverkat i enlighet med 

typbeskrivning S.14 [1] i SFR. Avfallsfaten avsågs bli deponerade i containrar i 

förvarsdelen Bergrum för lågaktivt avfall (1BLA). De dåvarande myndigheterna Statens 

strålskyddsinstitut (SSI) och Statens kärnkraftinspektion (SKI) godkände i december 1994 

deponering i enlighet med ansökan [2] [3]. Godkännandet avsåg avfallsfat tillverkade från 

1980 och framåt. 

 

Dessa avfallsfat utgör en delmängd av de ca 10 000 avfallsfat som har producerats vid 

anläggningarna i Studsvik, eller som har tillverkats på annan ort innan de transporterats till 

Studsvik för vidare hantering. Frågan om slutförvaring av delar av kvarvarande avfallsfat, 

vilka inte omfattas av typbeskrivning S.14, har prövats vid tre senare tillfällen. Dessa 

ansökningar omfattade deponering av ytterligare ca 4 500 avfallsfat. Vid dessa tillfällen 

bedömde dock SSI att det förelåg sådana brister i underlaget att ansökan avslogs, eller till 

att denna återtogs av sökanden [4], [5] och [6]. 

 

År 2012 meddelades SSM om att SKB misstänkte att avfall enligt typbeskrivning S.14 [7], 

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. Ett mindre antal fat ägs sedan bolagsdelningen av SNAB 

av Cyclife Sweden AB (CSA). Avfallet har sitt ursprung dels från de verksamheter som 

har bedrivits vid Studsvik, dels vid andra verksamheter tillståndspliktiga såväl enligt 

strålskyddslagen (1988:220) som lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.  

 

I SSM:s föreläggande från 2015 i ärendet [8] efterfrågade SSM uppgifter om bl.a. 

avfallets egenskaper med avseende på dess förväntade innehåll av radioaktiva ämnen, den 

strålsäkerhetsmässiga betydelsen av det feldeponerade avfallet för det fall avfallet inte 

återtas, avfallets nuvarande status, åtgärder för att förhindra fortsatt degradering av 

avfallet och hanteringsrisker i samband med ett återtag. Efter att ha granskat SKB:s 

redovisning [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] bedömde SSM att avfallets innehåll av de 
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långlivade alfastrålarna Ra-226 och Pu-239/240 har stor påverkan på strålsäkerheten efter 

förslutning, där i synnerhet exponering till följd av oavsiktligt intrång ger mycket höga 

stråldoser med risk för allvarliga konsekvenser för människors hälsa. I granskningen 

ställde sig SSM bakom SKB:s avsikt att återta avfallet. 

 

I granskningen konstaterade SSM att det finns faktorer som talar för ett återtag omkring 

2035, vilket är den tidpunkt som SKB förordar [9], men att det också finns skäl som kan 

tala för ett tidigare återtag av det feldeponerade avfallet. I ett föreläggande daterat den 18 

mars 2019 [8] begärde SSM att SKB ska inkomma med ett ställningstagande med motiv 

för när planerat återtag ska genomföras.  

 

SKB inkom med en skriftlig redovisning i februari 2020 [16]. Som en del av granskningen 

genomförde SSM dels ett möte med SKB den 27 mars 2020 [17], dels en verksamhets-

bevakning av förvarsdelen 1BLA vid SFR den 21 april 2020 [18].  

 

SSM bedömde i granskningen [19] att SKB inte fullt ut besvarat de frågeställningar som 

angavs i föreläggandet. Särskilt redovisningen av hur ett återtag vid en tidpunkt innan 

utbyggnaden av slutförvaret påbörjas bedömdes som otillräcklig för att ligga till grund för 

den jämförande utvärderingen och motiveringen av ställningstagandet om den lämpligaste 

tidpunkten. SKB inkom med en kompletterande redovisning den 30 november 2020 vilken 

består av sammanfattande redovisning [20] och en underlagsrapport [21]. I redovisningen 

anger SKB att återtaget av det feldeponerade avfallet lämpligen genomförs innan start av 

utbyggnaden av SFR. För att begränsa den tid som det återtagna avfallet behöver 

mellanlagras ovan jord vid SFR behöver mellanlager etableras på Studsviksområdet.  

 

I framtagandet av redovisningen anger SKB att bolaget har hållit samrådsmöte med de tre 

avfallsproducenterna vid Studsvik, vilka är de huvudsakliga ägarna av avfallet. Även 

SKB:s ägarbolag har hållits underrättade. Mottagarna av avfallet på Studsvik ställer sig 

inte avvisande till SKB:s principiella inställning i frågan om ett återtag och de praktiska 

åtgärder som kan bli aktuella i sammanhanget.  

 

SSM har granskat den inlämnade kompletteringen och det uppdaterade ställningstagandet. 

Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport (bilaga 1). 

Skälen för beslutet  
SSM har granskat inkommen redovisning med anledning av föreläggandet daterat den 18 

mars 2019. SSM bedömer att föreläggandet är uppfyllt och att ärendet därmed kan 

avslutas. 

Övrigt 
SSM konstaterar att det råder ett samförstånd mellan de olika parterna dels att ett återtag 

ska genomföras, dels att detta ska genomföras innan arbetet med att bygga ut SFR 

påbörjas. SSM konstaterar vidare att återtaget omfattar samtliga deponerade S.14-fat och 

att dessa ska skickas till anläggningarna i Studsvik för kontroller innan beslut om 

eventuell återdeponering kan fattas.  

 

SSM förutsätter planering av genomförandet av det kommande arbetet slutförs i närtid så 

att återtaget ska kunna genomföras i enlighet med den tidsplan som framgår av 

redovisningen. Detta gäller såväl de åtgärder och den planering som behöver genomföras 

vid SFR, som de åtgärder och den planering som behöver göras vid de tre avfalls-

producenterna vid Studsviksområdet. Genomförandet av återtaget och den efterföljande 

hanteringen av avfallet kommer att följas inom ramen för den kommande tillsynen.   
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___________________ 

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

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har enhetschefen Ove Nilsson, 

miljörättsexperten Tomas Löfgren och utredaren Elisabet Höge deltagit. 

 

Detta beslut expedieras utan underskrift. 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

Johan Anderberg 

   Anders Wiebert 

 

Bilagor  
1. Granskningsrapport av SKB:s uppdaterade redovisning av tidpunkt för återtag av 

feldeponerat avfall i SFR, SSM2013-2073-99  

 
 
För kännedom  

1. Svensk Kärnbränslehantering AB 

2. AB Svafo 

3. Studsvik Nuclear AB 

4. Cyclife Sweden AB 
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