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Beslut om redovisning av helhetsbedömning av 

SKB:s anläggning Centralt mellanlager för använt 

kärnbränsle (Clab) 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutar att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), 
organisationsnummer 556175-2014, senast den 2 januari 2019 ska redovisa en 
helhetsbedömning av säkerheten och strålskyddet vid Centralt mellanlager för använt 
kärnbränsle – Clab.  

Ärendet 
SKB genomförde en helhetsbedömning av Clab för perioden 2009 – 2019 och redovisade 
denna till myndigheten den 22 december 2009 (SSM2009/4268). SSM:s granskning finns 
redovisad i granskningsrapport, fastställd den 22 juni 2015 (SSM 2009/4268-4).  
 
Av granskningsrapporten framgår att SSM gör den samlade bedömningen att SKB, med 
de strategier som sammantaget beskrivs i SKB:s återkommande helhetsbedömning, 
tillförsäkrar att det finns förutsättningar för en fortsatt strålsäker drift av Clab fram till 
2019. SSM anser dock att det finns brister som kan behöva omhändertas. SKB bör gå 
igenom identifierade brister i rapporten och bedöma om de fortfarande är aktuella eller om 
de redan är omhändertagna av SKB. 
 
För flertalet brister som identifierats i denna rapport har SSM i den löpande tillsynen och i 
pågående prövning beslutat om förelägganden om redovisningar och åtgärder som SKB 
har genomfört eller ska genomföra.  
 
Det åligger SKB att fortlöpande analysera och bedöma sin verksamhet på ett systematiskt 
sätt så att kraven på strålsäkerheten uppfylls. 

Skälen för beslutet 
I 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) anges att den som 
har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning minst vart tionde år ska göra 
en helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd. Av 4 kap. 4 § i 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska 
anläggningar framgår att SSM för varje anläggning ska bestämma den närmare tidpunkten 
för redovisningen av helhetsbedömningen.   
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Den ovan beslutade tidpunkten för redovisningen infaller ca 10 år efter genomförandet av 
den föregående helhetsbedömningen. 

Avgift 
Enligt 9 § i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten ska 
den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning betala en 
avgift med 2 120 000 kronor för SSM:s granskning av en sådan helhetsbedömning som 
avses i 10 a § kärntekniklagen. 
 
Avgiften kommer att faktureras SKB i samband med att redovisningen lämnas in till 
myndigheten. 

Övrigt 
I 10 a § kärntekniklagen anges och av de allmänna råden till 4 kap. 4 § SSMFS 2008:1 
framgår närmare vad en helhetsbedömning ska respektive bör innehålla. Som framgår av 
de allmänna råden bör en dialog genomföras mellan en tillståndshavare och SSM om 
planeringen av genomförandet av helhetsbedömningen. SKB bör därför ta kontakt med 
SSM angående inriktningen och omfattningen samt metodiken för genomförandet av 
helhetsbedömningen. Därefter behöver en fortlöpande dialog ske om utförandet och 
dokumentationen av helhetsbedömningen inför redovisningen av denna 2019. 

Hur beslutet överklagas 
I bilaga 1 beskrivs hur detta beslut kan överklagas. 
 
Bifogat finns ett delgivningskvitto som snarast ska skrivas under och skickas till SSM. 

___________________ 

I detta ärende har avdelningschefen Johan Anderberg beslutat. Inspektören Lennart Frise 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Svante 
Ernberg, inspektören Thomas Michaelson och miljörättsexperten Tomas Löfgren deltagit. 
 
 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 
 
 
 
 
Johan Anderberg 
 
   Lennart Frise 
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Bilaga 1 

Hur ett beslut överklagas 
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas till regeringen. 
 
Överklagandet ska vara skriftligt och ska skickas eller lämnas in till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 

– Postadress: Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. 
– Besöksadress: Solna strandväg 96, Solna. 

 
I överklagandet ska anges beslutets diarienummer, hur beslutet ska ändras och varför. 
Överklagandet ska ha kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det 
att ni får del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnar överklagandet till regeringen för prövning om inte 
Strålsäkerhetsmyndigheten ändrar beslutet på det sätt som har begärts. 
 

 


