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Ta ett samlat grepp om hanteringen av radioaktivt avfall 
vid Studsvik! 
 
Naturskyddsföreningen i Södermanlands län (SNF) har med oro noterat de tveksamheter 
kring hantering, lagring och omhändertagande av radioaktivt avfall vid Studsvik som 
uppmärksammats under senare tid. Vi vill undvika en situation där radioaktivt och annat 
miljöfarligt avfall blir liggande kvar under lång tid med ökande risk för påverkan på 
omgivningen. Det skulle kunna orsakas genom att nedgrävt eller på annat sätt slutförva-
rat avfall inom anläggningen glöms bort eller förbises. Problem kan också uppkomma 
om tillräckliga medel för att återställa området i ett tillfredsställande skick saknas.   
 
SNF anser att det är hög tid att berörda myndigheter tar ett samlat grepp för att säker-
ställa att avvecklingen av verksamheten i Studsvik med sanering och återställning kan 
genomföras fullt ut och på ett sätt som respekterar Sörmlandskustens höga natur- och 
friluftsvärden. Studsviksområdet ligger i närheten av flera naturreservat bl.a. Stendör-
ren.    

En komplex avfallssituation 
Avfallslagren från studsviksanläggningen visar upp en komplex och tämligen svårgrip-
bar situation, som dessutom berör flera myndigheters tillsyn och ansvar. Detta bidrar till 
att SNF haft svårt att bilda sig en klar bild av hur avfallshanteringen fungerar, men den 
information vi kunnat ta del av inger bekymmer för att miljöproblem kan föreligga, 
både på kort och på lång sikt. Vi sammanfattar nedan avfallssituationen utifrån den in-
formation vi har tillgänglig.    
 
a) Kärnbränsle från tidigare drift 
Från reaktorerna vid Studsvik finns kärnbränsle inom området. Det verkar även finnas 
kvar en mindre del av det bränsle som nyligen skickades till Sellafield i Storbritannien 
för upparbetning, det som var för skadat för att britterna skulle ta emot det. Det lär även 
finnas använt kärnbränsle i olika former från bränsleprovningsverksamheten vid Studs-
vik. Problemen med detta avfall har diskuterats under längre tid och även fått hög aktua-
litet den senaste tiden. 

b) Nedmontering och avveckling av reaktorerna R 2 och R2-0 
Enligt utslag i miljödomstolen [ref. 1] gäller tillståndet för avvecklingen endast åter-
ställning av en begränsad del av forskningsstationen; en meter utanför reaktorbyggna-
den, samt för vissa angivna byggnader. Målet är att marken efteråt ska kunna användas 
för icke miljöförstörande verksamhet, alternativt övergå till att bli grönområde. Denna 
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utformning av tillståndet för avveckling innebär att väsentliga delar av avfall från drif-
ten av reaktorerna inte kommer med. 

c) Äldre avfall 
Under de 50 år som studsviksanläggningen varit i drift har en stor mängd avfall genere-
rats. I SVAFOs redovisning [2, sid 15-16] finns en summering av registrerat avfall, och 
vilken anger cirka 13 000 ”poster”, t.ex. avfall ingjutet i fat. Nivån på radioaktiviteten, 
kvalitén på förvaringen etc framgår inte av sammanställningen, men det höga antalet 
”poster” visar på en omfattande mängd. 

d) Industrideponi på området 
På Studsviks mark finns en stor industritipp som skattats till 130 000 kubikmeter varav 
10 000 har beskrivits som laboratorieavfall [3 och 4]. Deponin saknar tillstånd och kan 
potentiellt orsaka miljöproblem av kemisk och eventuellt radioaktiv karaktär.  

e) Deponi för aktivt material 
Det finns dessutom en markdeponi för lågaktivt material, som har tillstånd enbart från 
länsstyrelsen. Den ligger i norra kanten av studsviksområdet, vilket bidrar till att avfallet 
är spritt över en stor yta och försvårar återställningen av området. Om ytterligare avfall 
läggs här eller i anslutning till deponin förvärras situationen ytterligare.    

f) Avfall förknippade med övrig verksamhet 
Till ovanstående kan läggas avfall förknippat med andra verksamheter, såsom förbrän-
nings- och smältanläggningarna. 
 

Om problembilden 

Intressenter och ansvarsområden  
Området och anläggningarna ägs av Studsvik AB som omfattar ett antal dotterbolag 
inklusive AB SVAFO. Under årens lopp har många ombildningar och förvärv gjorts, 
vilket för en utomstående ger en förvirrad bild av vem som ansvarar för vad.   
 
Tillsynen görs av Länsstyrelsen i Södermanlands län, av SKI och av SSI. Nyköpings 
kommun har flera roller gentemot Studsvik såsom miljötillsyn, stöttning av det lokala 
näringslivet, och planärenden, vilket ibland kan innebära principiella motsättningar. 
Även andra myndigheter har påverkande roller såsom Naturvårdsverket och Miljödom-
stolen. Vi har kunnat konstatera motstridiga bedömningar i flera fall. Exempelvis har 
Miljödomstolen avvikit från de tolkningar som gjorts av Länsstyrelsen och Naturvårds-
verket. 
 
Tillsynen görs enligt olika lagrum av olika myndigheter, där kommunikationen i huvud-
sak sköts genom remisser. Genom att verksamheten och problemen är så pass komplexa 
och omfattande kan det finnas risker att en del frågor faller mellan stolarna, vilket kan 
leda till förbiseenden i tillsynen. Fara för detta kan uppkomma om uppmärksamheten i 
alltför hög grad inriktas på högaktivt avfall, så att låg- och medelaktivt samt kemiskt 
avfall inte får tillräcklig bevakning. 
 



Webbversion 
 
 
 

2007-12-06, Naturskyddsföreningen Södermanlands län Sid 3 (4) 
 
 

Ekonomin för saneringen 
Sanering och omhändertagande av avfallet kommer att bli mycket kostsamt och medel 
finns fonderade för detta. I samband med rivningstillståndet för reaktorerna uttryckte 
både SNF och Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning farhågor att de 
fonderade medlen inte skulle räcka till en komplett sanering. Studsvikslagen 
(1988:1597) räknar upp många anläggningar (exempelvis förbränningsanläggningen 
HA, behandlingsanläggningen HM, förvaringsanläggningen FA) utöver reaktorbyggna-
derna till vilka de avsatta medlen ska räcka. Dessutom finns flera delar som kan ses som 
rester från verksamheten vid forskningsstationen. 
 
SSI har uttryckt farhågor [5] för att SVAFOs kostnadsberäkningar är ofullständiga och 
med stora osäkerheter. En generell brist är att beräkningarna grundas på en otillräcklig 
kännedom om förekomsten av avfall. SSI anser att det inte kan uteslutas att de framtida 
kostnaderna är underskattade med flera hundratals miljoner kronor.  
 
Vad händer om pengarna inte räcker? Den ekonomiska konstruktionen förefaller tämli-
gen svårgripbar. Exempelvis äger Studsvik AB dotterbolaget SVAFO AB, som i sin tur 
ska lägga beställningar på sitt moderbolag för att genomföra saneringen. Det finns för-
stås många alternativa scenarier över vad som kan hända, men det verkar angeläget att 
samhället säkerställer att de fonderade medlen ska räcka till. 

Återställande av miljön 
Ett långsiktigt mål bör vara att området ska återställas till grönområde med tanke på de 
höga naturvärdena i omgivande trakt. En målsättning att återställa till ett mer eller mind-
re kontaminerat industriområde är inte acceptabelt. 
 
De förhållanden som diskuterats ovan innebär en risk för ett ofullständigt återställande 
av området. Tidsfaktorn för återställande är också väsentlig, och en planering som inne-
bär onödig tidsutdräkt bör undvikas. 

Förslag till handling 
 
Inrätta gemensamt forum mellan berörda myndigheter 
SNF menar att det behövs ett gemensamt forum mellan berörda myndigheter för age-
rande, uppföljning och information för avfalls- och tillståndsfrågor för studsviksområ-
det. Detta skulle i första hand gälla Länsstyrelsen i Södermanlands län, SKI och SSI. 
 
Tydliggör hela avfallssituationen 
En viktig uppgift är att säkerställa att det finns en helhetsbild av radioaktivt och kemiskt 
avfall inom området. Denna kan utgå från bolagens inventeringar och från granskning 
av dokument. En viktig källa kan vara intervjuer med personer, som har arbetat inom 
området eller som på annat sätt kan ha kompletterande information om avfall och andra 
förhållanden, eftersom allt inte verkar vara dokumenterat. 
 
Idag är informationen om avfallsfrågor uppdelad på flera myndigheter och olika till-
stånd. Det ger en svåröverskådlig situation. SNF menar att avfallsfrågan vid Studsvik är 
viktig och att det behövs en tillförlitlig information och ökad transparens så att allmän-
het, politiker och organisationer kan bli delaktiga i diskussionen om studsviksområdets 
framtid.  
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Tydliggör hur ekonomi och ansvarsförhållanden kommer att leda till att 
Studsviksområdet återställs i sin helhet  
Det verkar finnas ett behov av att klarlägga ekonomiska frågor och ansvar, för att säker-
ställa att det även i ett långt tidsperspektiv finns resurser för tillräcklig sanering. Det 
finns även behov av att ta fram en översiktlig beskrivning av hanteringen av avfall inom 
studsviksområdet, vilken belyser alternativa lösningar. En sådan beskrivning bör göras 
så objektiv som möjligt och tas fram av berörda myndigheter gemensamt. Det är också 
viktigt att det tas fram en plan med tydliga tidsangivelser och som även anger etapp- 
och slutmål för återställandet.  
 

Önskemål 
Naturskyddsföreningen skulle vilja ha svar på hur Miljödepartementet och myndighe-
terna Länsstyrelsen i Södermanlands län, SKI och SSI ställer sig till angivna förslag, 
och vilka åtgärder man avser att vidta. 
 
Naturskyddsföreningen i Södermanlands län 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Karl-Axel Reimer, ordförande 
 
Adress:  
Naturskyddsföreningen i Södermanlands län 
Karl-Axel Reimer 
Strömgatan 2 
619 34 Trosa 
 
tfn. 0156-132 11 
e-post: Karl-Axel.Reimer@snf.se  
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