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Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om 
övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, 
Huddinge 

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillstyrker AB SVAFO:s (Svafo) ansökan (bilaga 1) 

med kompletteringar (bilaga 2–8), om övertagande av tillståndet enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) för Ågesta kärnkraftverk (Ågestaverket) i 

Huddinge. 

 

Till Ågestaverket hör ett antal anläggningsdelar som omfattas av kvarvarande skyldigheter 

enligt kärntekniklagen, vilka övertas av Svafo om regeringen bifaller ansökan. Vissa 

byggnader på området som aldrig har varit del av den kärntekniska anläggningen ingår 

inte i ansökan (se bilaga 9). 

 

SSM tillstyrker att Svafo vid övertagande av tillståndet för Ågestaverket även övertar 

Vattenfall AB:s (Vattenfall) kvarvarande skyldigheter för kärnavfall som mellanlagras 

inom anläggningen, för radioaktiv förorening till följd av den tidigare verksamheten samt 

för radioaktivt avfall som har uppkommit vid servicedriften. 

 

SSM:s tillstyrkan gäller under förutsättning att 

1. Vattenfalls tillstånd enligt kärntekniklagen för Ågestaverket återkallas och att 

regeringen befriar bolaget från de skyldigheter som övertas av Svafo, 

2. kompletterande finansiella säkerheter, som vid varje tidpunkt ska vara godkända 

av SSM, utfärdas av Svafos samtliga ägare samt Vattenfall för att täcka eventuella 

tillkommande kostnader för avveckling av Ågestaverket och för omhändertagande 

av det radioaktiva avfall som därvid uppkommer, utöver de kostnader som täcks 

med medel som har fonderats enligt lagen (1988:1597) om finansiering av 

hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen), samt  

3. Svafos tillstånd endast gäller fortsatt servicedrift och avvecklingsåtgärder vid 

anläggningen och därmed förknippad befattning med kärnämne, kärnavfall och 

annat radioaktivt avfall. 

Skälen för yttrandet 
Vid tillståndsprövning enligt kärntekniklagen ska enligt dess förarbeten (prop. 

1983/84:60, s. 84) en omsorgsfull prövning ske av att den sökande kan uppfylla säkerhets- 

och strålskyddskraven på verksamheten. Vid prövningen ska även en bedömning göras av 
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sökandens sakkunskap och förutsättningar i övrigt att bedriva den aktuella verksamheten 

på ett säkert sätt samt fortlöpande upprätthålla säkerheten och strålskyddet. 

 

Eftersom den verksamhet som Svafo ansöker om redan omfattas av tillstånd, har SSM 

gjort bedömningen att tyngdpunkten i denna prövning ligger på granskning och bedöm-

ning av Svafos ledningssystem, kompetens och bemanning samt finansiella förutsättningar 

för att bedriva verksamheten.  

 

SSM gör den sammanfattande bedömningen att Svafo har tillräckliga förutsättningar för 

att uppfylla de krav som kärntekniklagen och strålskyddslagen (1988:220) ställer, inklu-

sive att omhänderta avfall från servicedrift och avveckling. Om regeringen begränsar till-

ståndet till att gälla servicedrift och avvecklingsåtgärder och därmed förknippad befattning 

bedömer SSM att tillståndet inte behöver tidsbegränsas, eftersom det då endast omfattar 

åtgärder som tillståndshavaren enligt kärntekniklagen är skyldig att vidta. SSM bedömer 

att Svafo även kan överta skyldigheterna för det kärnavfall som mellanlagras i anlägg-

ningen, för radioaktiv förorening till följd av den tidigare verksamheten och för radio-

aktivt avfall som har uppkommit vid servicedriften. 

SSM:s granskning av ansökan 

Bolaget AB SVAFO 

Svafo bildades 1992 av kärnkraftbolagen med syfte att vidta vissa av de åtgärder, vars 

finansiering helt eller delvis täcks genom fondering enligt Studsvikslagen. Lagens syfte är 

att säkerställa finansiering av bland annat avveckling av vissa kärntekniska anläggningar i 

Studsvik samt Ågesta och Ranstad jämte hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall 

från dessa anläggningar. Svafo är inte vinstdrivande utan verksamheten finansieras huvud-

sakligen i enlighet med Studsvikslagen genom fonderade medel. 

 

I mars 2009 övertogs Svafo av Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA), Ringhals AB (RAB), 

OKG AB (OKG) och Barsebäck Kraft AB (BKAB). 

 

Den 19 december 2014 tecknades avtal mellan Vattenfall, E.ON Sverige AB, RAB och 

E.ON Kärnkraft Sverige AB avseende överlåtelse av RAB:s aktier i BKAB m.m. Som en 

del av avtalet följer att Ringhals AB från BKAB ska förvärva BKAB:s aktier i Svafo. 

 

Svafo indelas i fyra avdelningar samt en mindre fristående enhet: 

• avdelning Säkerhet 

• avdelning Projekt & Teknik 

• avdelning Drift 

• avdelning Underhåll 

• enhet Ledningsstab 

 

Svafos personalstyrka har ökat under den senaste perioden för att möta den växande om-

fattningen av pågående och planerade projekt. Personalstyrkan är för närvarande runt 

50 anställda. Framför allt har ny personal anställts till projektverksamheten. Utöver fast 

anställd personal kommer inhyrda uppdragstagare även i fortsättningen anlitas som 

komplement. 

 

Specialistfunktionerna avveckling och avfall är placerade i avdelning Projekt & Teknik. 

Avdelningen har uppdraget att utreda och bereda samt planera, styra och leda samtliga 

verksamhetsdelar i företaget som bedrivs i projektform, till exempel avveckling av R2-

anläggningen i Studsvik. Enligt Svafo uppgår antalet anställda inom den projektverk-

samheten för närvarande till totalt 13 personer (se SSM 2009-4884-32). 
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Ledningssystem 

Ett aktuellt och ändamålsenligt ledningssystem, som uppfyller kraven i 2 kap. 8 § Strål-

säkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anlägg-

ningar, krävs för att Svafo ska kunna avveckla Ågestaverket på ett strålsäkert sätt. Med 

utgångspunkt från två genomförda inspektioner konstaterade SSM i september 2012 att 

Svafo saknade ett aktuellt ledningssystem för delar av sin verksamhet (se SSM2012-734 

och SSM2012-1691). 

 

Efter föreläggande från SSM om förbättringar av ledningssystemet, införde Svafo den 

1 mars 2014 ett nytt ledningssystem. Med anledning av detta har SSM under 2014 genom-

fört två inspektioner av Svafos ledning och styrning, med fokus på hur Svafo har förbättrat 

sitt ledningssystem samt vad det nya ledningssystemet innebär och hur det har implemen-

terats (se SSM2014-211). Utifrån resultatet av den senaste inspektionen i november 2014 

finner SSM att Svafo uppfyller de grundläggande kraven på ledningssystem och att Svafo 

därmed har förutsättningar att i sin egen verksamhet inkludera den fortsatta servicedriften 

av Ågestaverket och att förbereda och genomföra avveckling av anläggningen. 

Svafos sakkunskap och förutsättningar 

Svafo har genomfört ett antal avfalls- och avvecklingsprojekt på Studsvikanläggningen 

utanför Nyköping, däribland sanering, friklassning och rivning av Aktiva Centrallabora-

toriet och Aktiva Fläktbyggnaden. Företaget avvecklar för närvarande R2-anläggningen i 

Studsvik, med forskningsreaktorerna R2 och R2-0. Projektet kommer sannolikt att ge 

erfarenheter som är värdefull vid avvecklingen av Ågestaverket. Avvecklingen av R2-

anläggningen utförs till en stor del av entreprenörer. Svafo kommer således genom 

projektet även att få ökad erfarenhet av att arbeta med underleverantörer. Den del av 

organisationen på Svafo som har arbetat med avvecklingen av R2-anläggningen kommer 

enligt plan successivt att övergå i avvecklingsprojektet för Ågestaverket. Huvudscenariot i 

Svafos plan för Ågestaverket bygger alltså på en samordnad och direkt växling och kun-

skapsöverföring mellan projekten. Tidsplaneringen för de båda projekten är enligt Svafo 

ideal för att detta ska kunna ske effektivt. Svafo bedömer vidare att metodik och principer 

som används vid avvecklingen av R2-anläggningen kommer att kunna tillämpas även vid 

avvecklingen av Ågestaverket (se SSM2014-106-3). 

 

Svafo bedriver på uppdrag av Vattenfall servicedrift av Ågestaverket och planerar sedan 

november 2012 avvecklingen av anläggningen (se SSM2012-1192-10). Detta torde ha gett 

Svafo ökad kännedom om anläggningen och kunskap om förutsättningarna för avveck-

lingen. Uppdraget avser i huvudsak insatser för underhåll (avhjälpande och förebygg-

ande), tillsyn samt att ombesörja eventuell besöksverksamhet. Svafo tillhandahåller bland 

annat följande funktioner: 

• Strålskyddsföreståndare 

• Elanläggningsansvarig 

• Strålskyddsingenjör (ASI) 

• Drifttekniker 

• Resurser Fysiskt skydd 

 

SSM bedömer att Svafo kan uppfylla säkerhets- och strålskyddskraven i SSM:s före-

skrifter. Vidare bedömer SSM att Svafo har sakkunskap och förutsättningar i övrigt för att 

bedriva den fortsatta servicedriften och avvecklingsverksamheten för Ågestaverket på ett 

säkert sätt samt fortlöpande upprätthålla säkerheten och strålskyddet. 

Tidigare tillståndsöverföringar gällande Svafo 

I december 2009 ansökte Svafo om att få överta tillstånden enligt kärntekniklagen för R2-

reaktorerna (se SSM 2009/4882-1). SSM granskade då Svafos organisation, kompetens 

och resurser för att på ett strålsäkert sätt avveckla reaktorerna. SSM bedömde att Svafo i 

och med den planerade överföringen av personal från Studsvik Nuclear AB (SNAB) till 
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Svafo skulle ha tillräckliga förutsättningar för att uppfylla de krav som kärntekniklagen 

och strålskyddslagen med tillhörande förordningar och föreskrifter ställer på en verk-

samhetsutövare. SSM tillstyrkte därför ansökan i ett yttrande till regeringen i juni 2010 

(SSM 2009/4882-32). Regeringen fattade i december 2010 beslut om överföring av 

tillståndet enligt kärntekniklagen för R2-reaktorerna från SNAB till Svafo (dnr 

M2010/3049/Mk och M2010/3050/Mk). 

 

Den 1 januari 2011 gick också personalen i SNAB:s avvecklingsorganisation för R2-

reaktorerna över till Svafo (se SSM2010-4610-1). 

 

Svafo övertog i december 2014 tillståndet enligt strålskyddslagen för isotopcentralen från 

SNAB (SSM 2010-2001-3). SSM bedömde då att Svafo har förutsättningar att genomföra 

avvecklingen av isotopcentralen på ett strålsäkert sätt i enlighet med de krav som följer av 

strålskyddslagstiftningen. 

Finansiella förutsättningar 

Hälften av totalkostnaden för rivnings- och omhändertagandeåtgärder vid Ågestaverket 

omfattas av medel som fonderas enligt Studsvikslagen. För den andra hälften svarar 

Vattenfall enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter 

från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) som en så kallad övrig avgiftsskyldig 

tillståndshavare (ÖAT). 

 

SSM konstaterar att det finns vissa osäkerheter kring kostnadsuppskattningen för av-

vecklingen (jfr SSM2014-215 och SSM 2014-4709-1). Med hänsyn till att Svafo 

finansieras huvudsakligen i enlighet med Studsvikslagen genom fonderade medel, anser 

SSM att en förutsättning för tillståndsöverföringen till Svafo för Ågestaverket är att den 

finansiella säkerheten förbättras för att täcka eventuellt ökande kostnader. SSM har därför 

begärt att ansökan ska kompletteras. Svafo har inkommit med två kompletteringar: 

 

1. En ansvarsförbindelse från Svafos ägare (SSM2009-4884-37) 

Svafos ägare har överenskommit att ställa ansvarsförbindelse för del av kostnad-

erna för att riva och omhänderta Ågestaverket för det fall de enligt Studsvikslagen 

fonderade medlen för detta ändamål inte skulle vara tillräckliga för att bekosta 

nödvändiga åtgärder. SSM bedömer att de garantier som föreslås för Ågestaverket 

för kostnader som fonderas enligt Studsvikslagen i form av ansvarsförbindelse 

fyller det behov som SSM har identifierat. 

 

Förslaget till ansvarförbindelse har sedermera uppdaterats för att ta hänsyn till 

ovan nämnda avtal mellan Vattenfall, E.ON Sverige AB, RAB och E.ON Kärn-

kraft Sverige AB avseende överlåtelse av RAB:s aktier i BKAB m.m. (SSM2009-

4884-38). SSM bedömer att även den uppdaterade ansvarsförbindelsen fyller det 

behov som SSM hart identifierat. SSM konstaterar att den föreslagna förändringen 

följer vad som framgår av respektive nu gällande ansvarsförbindelse, nämligen att 

”för det fall respektive bolags ägarandel i AB Svafo förändras eller för det fall det 

tillkommer ytterligare ägare skall denna ansvarsförbindelse justeras på motsvar-

ande sätt”. Förändringen innebär att RAB ökar sin andel av ansvarsförbindelserna 

från 36 procent till 48 procent samtidigt som BKAB:s andel minskar från 12 pro-

cent till noll. FKA:s och OKG:s andelar av ansvarsförbindelsen är oförändrade, 

vilket innebär 30 respektive 22 procent per bolag. Inga övriga förändringar av 

storleken på ansvarsförbindelserna görs. SSM bedömer därför att uppdateringen 

av de garantier som föreslås för Ågestaverket för kostnader som fonderas enligt 

Studsvikslagen i form av ansvarsförbindelse fortfarande fyller det behov som 

SSM har identifierat. 
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2. Ett avtal mellan Vatten fall och Svafo som innebär att Vattenfall kommer att 

kompensera Svafo för de kostnader som inte täcks enligt Studsvikslagen eller 

genom kompletterande säkerheter enligt punkt 1 

Svafo har kompletterat ansökan med ett utdrag från det så kallade Huvudavtalet 

från den 6 mars 2009 mellan Vattenfall och Svafo med flera (SSM 2009-4884-32, 

bilaga 2). Enligt avtalet kommer Vattenfall att, även efter Svafos eventuella till-

ståndsövertagande av Ågestaverket, bära kostnaden för de 50 procent av skyldig-

heterna för avvecklingen av Ågestaverket som inte omfattas av ersättning enligt 

Studsvikslagen eller genom ovan nämnda kompletterande säkerheter (se SSM 

2009-4884-32). 

 

I avtalet står det bland annat att Vattenfall också efter Svafos förvärv av Ågesta-

verket och övertagande av de kärntekniska tillstånden avseende verksamheten ska 

bära kostnaden för sin del av de ofinansierade rivnings- och avvecklingsåtgärd-

erna avseende Ågestaverket. Vidare står det även att för det fall Svafo får bekosta 

rivnings- eller avvecklingsåtgärder på grund av att medel inte kan erhållas enligt 

Studsvikslagen eller om Svafo i egenskap av tillståndshavare skulle bli skyldigt 

att erlägga ytterligare avgifter för finansiering av sådana åtgärder som Vattenfall 

enligt ovanstående stycke ska bära kostnaden för, ska Vattenfall kompensera 

Svafo för sådana kostnader. 

 

SSM bedömer att dessa kompletteringar möter SSM:s begäran om fullständig information 

om vilka garantier som föreslås för Ågestaverket.  

 

SSM bedömer sammanfattningsvis att Svafo med rimlig säkerhet har ekonomiska resurser 

för att fortsätta servicedriften och för att genomföra avvecklingen av Ågestaverket även 

om kostnaderna skulle visa sig öka i förhållande till vad som beräknas för närvarande. 

Detta gäller under förutsättning att det finns ansvarsförbindelser utfärdade av Svafos ägare 

samt garantier i avtalet med Vattenfall för att täcka eventuella tillkommande kostnader. 

Det bör även krävas som förutsättning att nämnda garantier vid varje tidpunkt är godkända 

av SSM och att det krävs ett skriftligt godkännande från SSM för det fall parterna vill 

ersätta eller skriva om ansvarsförbindelsen eller garantierna. 

Bilagor 
1. Ansökan om övertagande av tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk 

verksamhet för Ågestaverket, Huddinge. AB SVAFO genom Foyen advokatfirma, 

2009-12-30. SSM2009-4884-1. 

2. Komplettering av ansökan, SVAFO S-10-676, 2010-02-16. SSM2009-4884-3. 

3. Komplettering av ansökan, SVAFO S-10-695, 2010-02-25, med bilagor. 

SSM2009-4884-4. 

4. Komplettering av ansökan, SVAFO S-10-764, 2010-04-22. SSM2009-4884-7. 

5. Komplettering av ansökan, SVAFO S-10-809, 2010-05-21, med bilagor. 

SSM2009-4884-18. 

6. Komplettering av ansökan, SVAFO SV-13-34, 2013-09-13, med bilagor. 

SSM2009-4884-32. 

7. Komplettering av ansökan, epost från Vattenfall, 2013-12-10, med bilaga. 

SSM2009-4884-37. 

8. Komplettering av ansökan, Vattenfall NU-S 15-041, 2015-03-28, med bilaga. 

SSM2009-4884-38. 

9. Beskrivning av anläggningen och kvarvarande skyldigheter 
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