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Subject: Frågor om SFR 
Date: onsdag 24 oktober 2007 12.01 
From: Wiebert, Anders <Anders.Wiebert@ssi.se> 
To: Lisa Hedin <lisa.hedin@mkg.se>, "Johan Swahn (johan.swahn@mkg.se)" 
<johan.swahn@mkg.se> 
Cc: Diariet <diariet@ssi.se> 
Conversation: Frågor om SFR 
 
Hej Johan                                                                                               SSI dnr 2006/6-257 
  
Det är riktigt som du anger i brevet till oss att SSI kan acceptera vissa justeringar av de 
nuklidspecifika begränsningar som fastläggs genom SSI:s strålskyddsvillkor beslutade 
den 8 december 2003 (SSI dnr 6222/3744/03). SSI motiverar detta i bakgrunden till 
beslutet: 
  
SSI bedömer att viss möjlighet till omfördelning av radionuklider inom varje 
förvarsdel är rimlig och i enlighet med de av regeringen meddelade villkoren. 
En eventuell framtida omfördelning av inventariet av olika radionuklider inom 
de olika förvarsdelarna i förhållande till det tillståndsprövade inventariet ska 
dock godkännas av SSI. En ansökan om en sådan omfördelning bör baseras på 
en gruppering av de ingående radionukliderna med hänsyn tagen till deras 
halveringstid, radiotoxicitet och mobilitet i förvarsmiljön, se även avsnitt 5.3.4 i 
myndigheternas gemensamma granskningsrapport (SSI rapport 2003:21). I 
ansökan bör dessutom en bedömning ingå om hur denna omfördelning påverkar 
de långsiktiga omgivningskonsekvenserna.  
  
SSI har inte angett exakt hur omfattande SKB:s argumentation för förändringen behöver 
vara, men en rimlig utgångspunkt är att den bör vara mer omfattande för en mer 
genomgripande förändring av gränserna. Det är därför inte självklart att underlaget för en 
mindre förändring måste inbegripa omfattande utsläppsberäkningar. SSI nu har att ta 
ställning till är om den justering och de argument för den justering som SKB önskar att 
göra kan godtas från strålskyddssynpunkt.  
  
Vad det gäller frågan om omfattningen av det befintliga tillståndet för SFR-1 är det SSI:s 
bedömning, som vi gett utryck för i olika sammanhang, se bl.a granskningsrapporten för 
SFR (SSI rapport 2003:21), att en mer omfattande justering kan kräva ett nytt 
regeringstillstånd för anläggningen. Återigen kommer en strålskyddsbedömning att vara 
en viktig grund för bedömningen av vilken justering som kan vara acceptabel, därtill 
kopplar en juridisk genomgång av omfattningen av gällande tillstånd. Även denna fråga 
blir viktig för SSI (och SKI) att ta ställning till mot bakgrund av inkommen redovisning. 
  
Till saken hör även att SKB avser att inkomma med en uppdaterad säkerhetsanalys för 
SFR-1 till årsskiftet, vilken kommer att granskas efter vi avslutat vår granskning av 
FUD-07. M.h.t. till den rimlighetsbedömning som vi måste göra kan det vara acceptabelt 
att ta ett interimistiskt beslut angående driften fram till denna granskning är avslutad (t.ex. 
ytterligare begränsningar men OK att köra vidare för andra förvarsdelar). 
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Med vänlig hälsning 
  
Anders Wiebert 
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