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Föreläggande gällande helhetsbedömning av 
Cyclife Sweden AB:s anläggningar och 
verksamhet i Studsvik 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Cyclife Sweden AB (Cyclife), 559019-2455, 

för anläggningarna för förbränning (HA), dekontaminering (DK) och smältning (SMA) 

samt kärntekniska verksamheter i Studsvik följande. 

1. Helhetsbedömning 
Cyclife ska senast den 15 december 2025 komma in med en helhetsbedömning av anlägg-

ningarnas och verksamheternas säkerhet och strålskydd.  

2. Plan för helhetsbedömningen 
Cyclife ska senast den 15 december 2023 anmäla en plan för helhetsbedömningen till 

SSM. Av planen ska framgå 

a. en beskrivning av omfattningen av och tidsperioden för helhetsbedömningen, 

b. en tidplan för ingående aktiviteter, 

c. hur helhetsbedömningen är tänkt att genomföras, 

d. strukturen på redovisningen och innehållet i redovisningens olika delar, 

e. den granskning och kvalitetssäkring som kommer att göras, och 

f. övriga aspekter som har betydelse för planering och genomförande av 

helhetsbedömningen. 

3. Genomförande av åtgärder  
Cyclife ska genomföra de åtgärder som framgår av de åtgärdsplaner som Cyclife har redo-

visat som berör säkerhetsprogrammet och är införda i ”Driftportalen” (C-B-16/043,  

Bilaga 1). I de fall Cyclife bedömer att en åtgärd inte längre är relevant från strålskydds- 

eller säkerhetssynpunkt ska detta tydligt motiveras och dokumenteras. Cyclife ska därvid 

värdera om det finns andra åtgärder som är nödvändiga att vidta för att uppnå samma syfte 

som den ursprungliga åtgärden avsåg, samt tydligt motivera och dokumentera detta. 

 

Cyclife ska senast 30 september 2017 inkomma till SSM med en redovisning av 

utvecklade motiv för de åtgärder som Cyclife har beslutat (C-B-16/043,  Bilaga 1) att de 

inte ska vara en del av säkerhetsprogrammet 

a. till följd av att Cyclife bedömer att det inte finns behov av åtgärd, 

b. med hänvisning till att Cyclife är en del av EDF, eller 
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c. med hänvisning till att åtgärden hanteras som en separat investering. 

4. Redovisa åtgärder och plan för hantering av brister 
Cyclife ska senast  

a. den 1 juni 2017 redovisa en beredskapsplan enligt 2 kap. 2 § Strålsäkerhets-

myndighetens föreskrifter (SSMFS 2014:2) om beredskap vid kärntekniska 

anläggningar som gäller för Cyclife, och 

b. den 30 september 2017 redovisa en plan för att hantera brister som SSM har 

identifierat i granskningen och som framgår av bilaga 1 till detta beslut. Av planen 

ska framgå hur och när bristerna ska omhändertas. 

Ärendet 
SSM beslutade [1] 2013 att Studsvik Nuclear AB (SNAB), 556051-6212, skulle komma in 

med redovisning av en helhetsbedömning av säkerheten och strålskyddet vid de kärn-

tekniska anläggningarna i Studsvik senast den 20 december 2015.  

 

SNAB har under 2012–2015 genomfört en återkommande helhetsbedömning som om-

fattar perioden fram till 2025 och denna inkom till SSM den 18 december 2015 [2]. 

 

Efter SSM:s inledande granskning inkom SNAB den 15 juni 2016 med en ny version av  

redovisningen [3]. 

 

Regeringen gav den 16 juni 2016 Studsvik Nuclear Environmental AB (org.nr 559019-

2455) tillstånd [4] enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) 

att från och med den 1 juli 2016 inneha och driva anläggningarna för förbränning (HA), 

dekontaminering (DK) och smältning (SMA) i Studsvik och att i samband med driften 

inneha, hantera, bearbeta, transportera och på annat liknande sätt ta befattning med kärn-

ämne eller kärnavfall. De anläggningarna och den kärntekniska verksamheten innehades 

och drevs tidigare av SNAB. Studsvik Nuclear Environmental AB har ändrat firma till 

Cyclife Sweden AB (Cyclife). 

 

SSM bedömde [5] mot bakgrund av ovanstående att SNAB har redovisat en helhets-

bedömning som även omfattar Cyclife:s anläggningar och verksamhet. Cyclife bekräftade 

[6] att den av SNAB redovisade helhetsbedömningen i princip gäller för de övergripande 

delar som berör Cyclife och anläggningarna HA, DK och SMA. 

 

Cyclife:s redovisning av den återkommande helhetsbedömningen består därmed av 

1. Återkommande helhetsbedömning – huvudrapport och metodbeskrivning [7], 

2. Återkommande helhetsbedömning – Företagsgemensamma områden [8], 

3. Återkommande helhetsbedömning för Hanteringsanläggningen (HA) och 

dekontamineringsanläggningen (DK) [9], 

4. Återkommande helhetsbedömning för smältanläggningen (SMA) [10], samt 

5. Cyclife:s ställningstagande till inlämnad helhetsbedömning [6]. 

 

SSM:s granskning finns dokumenterad i en sammanfattande rapport [11] med underlags-

rapporter för de olika områdena.  

Skälen för beslutet 
Detta föreläggande är beslutat med stöd av 18 § kärntekniklagen samt de bestämmelser 

som framgår under respektive rubrik nedan. 
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Enligt 18 § första stycket kärntekniklagen får tillståndsmyndigheten besluta om de åt-

gärder som behövs samt meddela tillståndshavaren de förelägganden som behövs i en-

skilda fall för att kärntekniklagen eller föreskrifter eller villkor som har meddelas med 

stöd av denna ska följas. 

 

SSM:s samlade bedömning i granskningen [11] är att Cyclife uppfyller kraven på åter-

kommande helhetsbedömning i 10 a § kärntekniklagen och att Cyclife har förutsättningar 

att driva anläggningarna HA, DK och SMA samt bedriva den kärntekniska verksamheten 

med optimerat strålskydd och på ett säkert sätt tills nästa helhetsbedömning, om Cyclife 

omhändertar identifierade brister och genomför åtgärder enligt åtgärdsplaner. 

Om ny helhetsbedömning inklusive plan för denna 
Förutom 18 § kärntekniklagen beslutas denna punkt med stöd av 10 a och 10 b §§ samma 

lag, 20 b § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet samt 4 kap. 4 § Strålsäker-

hetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar. 

 

Enligt 10 a § kärntekniklagen ska den som har tillstånd att inneha eller driva en kärntek-

nisk anläggning minst vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningens säkerhet 

och strålskydd. 

 

Enligt 10 b § kärntekniklagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-

mer meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i en bedömning och att en bedömning 

av säkerhetsskäl ska göras oftare än vart tionde år. 

 

Enligt 4 kap. 4 § SSMFS 2008:1 bestämmer SSM för varje anläggning den närmare tid-

punkten för redovisning av helhetsbedömningen. 

 

Syftet med att redovisa en plan för arbetet med helhetsbedömningen är att Cyclife ska 

lämna en beskrivning av hur arbetet planeras så att Cyclife och SSM är överens om om-

fattning och inriktning av den planerade helhetsbedömningen. På detta sätt kan missför-

stånd undvikas och en överenskommelse nås vad gäller djup, omfattning och avgräns-

ningar. Utifrån planen kan SSM i ett tidigt skede bedöma om det finns förutsättningar för 

att genomföra en tillfredställande helhetsbedömning. 

Om genomförande av åtgärder 
SSM:s bedömning av Cyclife:s helhetsbedömning baseras på antagandet att de åtgärder 

som Cyclife har presenterat i åtgärdsplanen [6] också kommer att genomföras och det är 

därför väsentligt att åtgärderna slutförs enligt denna plan. I de fall förändrande 

förutsättningar medför att en åtgärd inte längre är motiverad eller möjlig att genomföra 

från strålskydds- eller säkerhetssynpunkt, är det av vikt att Cyclife tydligt motiverar och 

dokumenterar skälen till denna bedömning samt värderar om det finns andra åtgärder som 

kan vidtas för att uppnå det syfte som den ursprungliga åtgärden avsåg.  

 

Till de åtgärder som Cyclife har förändrat [6] jämfört med tidigare redovisade åtgärder i 

den inlämnade helhetsbedömningen finns inte utvecklade motiveringar till förändringarna 

och det är därför inte möjligt för SSM att avgöra om de följer logiskt av analyser och ut-

redningar och om de är rimliga och relevanta. 

Om redovisande av åtgärder och plan för hantering av brister 
Den nu gällande beredskapsplanen för den kärntekniska verksamheten i Studsvik omfattar 

inte Cyclife som tillståndshavare, vilket innebär att beredskapsplanen behöver uppdateras. 
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I bilaga 1 till detta beslut framgår de brister som SSM har identifierat i granskningen [11], 

[12] och som inte hanteras i något annat ärende hos SSM. Cyclife ska värdera bristerna 

och beskriva när och hur dessa brister ska omhändertas samt se till att relevanta åtgärder 

genomförs. Att omhänderta bristerna inkluderar att, i de fall bristerna avser redovisningen 

av helhetsbedömningen, värdera om det även kan vara en faktisk brist i anläggningen eller 

i verksamheten. 

Hur beslutet överklagas 
I bilaga 2 beskrivs hur detta beslut kan överklagas. 

 

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

___________________ 

I detta ärende har ställföreträdande generaldirektören Fredrik Hassel beslutat. Utredaren 

Lennart Frise har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 

avdelningschefen Johan Anderberg, enhetschefen Ove Nilsson, chefsjuristen Ulf 

Yngvesson och miljörättsexperten Tomas Löfgren deltagit. 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

 

 

Fredrik Hassel 

 

 Lennart Frise 

Bilagor 
1. Brister identifierade av SSM 

2. Hur ett beslut överklagas 

För kännedom 
1. Studsvik Nuclear AB 

2. AB Svafo 
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