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Beskrivning av anläggningen och kvarvarande 
skyldigheter 

Anläggningen 
Ågestaverket är lokaliserat 5 km söder om Farsta centrum, Huddinge kommun, 

Stockholms län. Reaktorn togs i drift år 1964 och drevs fram till 1974. Anläggningen var 

en tungvattenmodererad tryckvattenreaktor där inneslutningen placerades i ett bergrum. 

Ågestaverket utgjorde också ett kraftvärmeverk som levererade el ut på elnätet samt 

fjärrvärme till Farsta. Bergrummet, liksom ett antal byggnader och mark utanför 

bergrummet, ägs av Stockholms stad
1
, medan anläggningsdelar i bergrummet ägs av 

Vattenfall. 

Kvarvarande skyldigheter 
Till Ågestaverket hör ett antal anläggningsdelar som omfattas av kvarvarande skyldigheter 

enligt kärntekniklagen och, i de flesta fall, även enligt strålskyddslagen. De delar som är 

placerade inne i bergrummet utgörs främst av själva reaktordelen, expansions- och 

transporttunnel samt manöver-, ställverks- och ventilationsdelar. De delar som är 

placerade utanför bergrummet utgörs bland annat av turbinhus, reningsbyggnad, 

verkstads- och laboratoriebyggnad samt utsläppsledning till Magelungen. Sedan 1980 

bedriver Stockholms brandförsvar övnings- och utbildningsverksamhet i flera av de 

anläggningsdelar som ligger utanför bergrummet. Reningsbyggnaden friklassades från 

strålskyddslagen genom beslut av Statens strålskyddsinstitut 1998 (SSI dnr 567/2508/97) 

och omfattas därmed idag endast av skyldigheter enligt kärntekniklagen. 

 

Om regeringen bifaller ansökan i enlighet med SSM:s yttrande kommer Svafo att ta över 

samtliga skyldigheter enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen som idag vilar på 

Vattenfall. Detta omfattar kärnavfall som mellanlagras på plats (i form av kontaminerade 

komponenter och liknande i bergrummet), kontaminerade lösa föremål från drifttiden, 

radioaktiv förorening till följd av den tidigare verksamheten samt radioaktivt avfall som 

har uppkommit vid servicedriften av anläggningen. Enligt regeringsbeslut den 7 oktober 

1993 (M92/4360/6) har Svafo sedan tidigare övertagit ansvaret för använt kärnbränsle från 

Ågestaverket, som lagras i Clab, och för radioaktivt avfall från Ågestaverket, som lagras i 

Studsvik. 

 

Vissa byggnader och komponenter vid Ågestaverket har aldrig varit del av den 

kärntekniska anläggningen och bedöms inte heller kunna vara radioaktivt förorenade till 

följd av verksamheten vid Ågestaverket. Dessa omfattas således inte av några kvarvarande 

skyldigheter enligt kärntekniklagen eller strålskyddslagen. Dessa är kontorsbyggnaden, 
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 Stockholms stad äger reningsbyggnaden, turbinbyggnaden och den administrativa byggnaden. 



  
  
  
  
 

 

fjärrvärmeledningar till Farsta, VHI-byggnaden, inpasseringsbyggnaden, Svafos 

kontorsbarack och de byggnader som efter 1980 uppförts av Stockholms brandförsvar. 

 

SSM prövar för närvarande en ansökan från Vattenfall om friklassning av vissa 

anläggningsdelar och mark vid Ågestaverket (SSM2010-2630). Ansökan gäller bland 

annat turbinhus, reningsbyggnad, verkstads- och laboratoriebyggnad samt utsläppsledning. 

Vid en tillståndsöverföring till Svafo av Ågestaverket innan ärendet avslutas har Svafo 

aviserat att de kommer att ta över Vattenfalls roll i ärendet. 
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