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Beslut gällande ansökan om godkännande av 
säkerhetsredovisning, STF och avfallsplan för 
avveckling av R2-anläggningen 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) godkänner säkerhetsredovisning (SAR) [1], 
säkerhetstekniska driftförutsättningar (STF) [2] och avfallsplan [3] för nedmontering och 
rivning av R2-anläggningen. För godkännandet gäller följande villkor: 
 

1. Godkännande av SAR, STF och avfallsplan gäller endast etapp 1 av nedmontering 
och rivning, vilket innefattar de moment som beskrivs för etapp 1 i 
avvecklingsplanen [4]. 

2. Den brist som SSM identifierat i sin granskningsrapport [5] avseende STF ska 
omhändertas och den uppdaterade STF ska säkerhetsgranskas och anmälas till 
SSM innan etapp 1 påbörjas. 

3. Den brist som SSM identifierat i sin granskningsrapport [5] avseende kärnämne 
och kärnavfall i SAR ska omhändertas och redovisas till SSM innan etapp 1 
påbörjas. Detta kan ske antingen: 

a. i den redovisning av de planerade åtgärderna för etapp 1 som ska 
redovisas till SSM innan genomförande av ett delmoment enl. 9 kap. 8 § 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i 
kärntekniska anläggningar, eller  

b. genom anmälan av en uppdaterad och säkerhetsgranskad SAR för 
nedmontering och rivning av R2-anläggningen till SSM. 

Ärendet 
SVAFO anmälde (SSM2013-5960-1) till SSM den 28 november 2013 SAR med STF för 
avveckling av R2-anläggningen (där R2 och R2-0 reaktorerna finns belägna). Anmälan 
har skett i enlighet med 9 kap. 7 § SSMFS 2008:1. Av paragrafen framgår att 
säkerhetsredovisningen ska omarbetas med hänsyn till den verksamhet som planeras i 
anläggningen. Den omarbetade säkerhetsredovisningen ska vara säkerhetsgranskad enligt 
4 kap. 3 § SSMFS 2008:1 samt prövad och godkänd av SSM innan nedmontering och 
rivning får påbörjas.  
 
SSM beslutade den 24 januari 2014, efter en inledande granskning av SAR, att begära 
kompletteringar samt förtydliganden av SAR inom områdena säkerhetsanalys, strålskydd 
och utsläpp (SSM2013-5960-10). Den 24 mars 2014 beslutade SSM om komplettering 
gällande ledning och styrning (SSM2013-5960-15). SVAFO anmälde den 4 juli 2014 en 
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uppdaterad SAR där man beaktat SSM:s begäran om kompletteringar [1]. Detta beslut 
baseras på granskning av denna kompletterade SAR och på granskning av STF anmäld i 
november 2013 [2]. Syftet med granskningen var att bedöma om anmäld SAR och STF 
uppfyller kraven i SSMFS 2008:1. SSM identifierar i tillsynsrapporten [5] brister i SAR 
och STF samt även ett antal områden med förbättringspotential. 
 
Det framkommer i SVAFO:s avvecklingsplan för R2- respektive R2-0-reaktorn med 
tillhörande byggnader och annex [3] att avvecklingen av anläggningen planeras att ske i 
tre etapper:  

x Etapp 1 – Rivning av reaktorerna och tömning av reaktorbassängens vatten  
x Etapp 2 – Rivning av den biologiska skärmen  
x Etapp 3 – Rivning av övriga aktiva system och byggnader fram till en 

friklassningsbar anläggning  
 
Avfallsplanen ska enligt 6 kap. 3 § SSMFS 2008:1 ingå eller bifogas SAR. SVAFO har 
anmält avfallsplanen separat till SSM i december 2013 (SSM2013-6642-1) och denna har 
granskats av SSM i ärendet SSM2013-6642. SSM beslutade den 29 januari 2014, efter en 
inledande granskning, att begära komplettering av avfallsplanen (SSM2013-6642-3). En 
kompletterad avfallsplan inkom till SSM i maj 2014 [3]. Granskningen av avfallsplanen 
avgränsades till den del av avfallsplanen som beskriver etapp 1 med hänsyn till att 
SVAFO, enligt avfallsplanen, avser att senare inkomma med mer detaljerad information 
om avfallshanteringen för kommande etapper.  
 
Detta beslut baseras på granskning av den kompletterade avfallsplanen. Syftet med 
granskningen var att bedöma om anmäld avfallsplan uppfyller kraven i 6 kap. 3 § SSMFS 
2008:1. SSM identifierar i tillsynsrapporten [6] inga brister, men SSM konstaterar att det 
finns förbättringspotential vad gäller avgränsningar, tydlighet och struktur och att detta 
bör beaktas av SVAFO i kommande avfallsplaner. Granskningsrapporten har skickats till 
SVAFO i juli 2014. 

Skälen för beslutet 
I SAR [1] framgår att anmäld SAR är inriktad på etapp 1, men man konstaterar att ”stora 
delar av denna SAR torde vara tillräcklig för de övriga etapperna, då dessa innebär 
insatser med radioaktivt material med avsevärt lägre aktivitetsnivåer än vad som hanteras i 
etapp 1 och är därför inte inkluderade i denna redovisning”. SSM bedömer dock i sin 
granskning [5] att SAR och STF behöver uppdateras och anmälas till SSM inför etapp 2 
och 3 även om stora delar av det radioaktiva inventariet tagits bort från anläggningen efter 
att etapp 1 avslutats. Detta eftersom föreliggande SAR och STF inte behandlar etapp 2 och 
3 i tillräcklig omfattning för att uppfylla kraven i 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 och 5 kap. 1 § 
SSMFS 2008:1 för dessa etapper. 
 
SSM avgränsar sin granskning [6] av avfallsplanen med hänsyn till kraven i 6 kap. 3 § 
SSMFS 2008:1 till att gälla endast etapp 1 då SVAFO, enligt avfallsplanen, avser att 
senare anmäla mer detaljerad information om avfallshanteringen för kommande etapper 
till SSM. Detta beslut avser således endast etapp 1 och avfallsplanen behöver uppdateras 
och anmälas till SSM inför etapp 2 och 3. 
 
SSM bedömer i sin granskning av SAR och STF [5] att de säkerhetstekniska 
driftförutsättningarna inte helt uppfyller kraven i 5 kap. 1 § SSMFS 2008:1. De 
säkerhetstekniska driftförutsättningarna speglar inte de förebyggande, motverkande och 
konsekvenslindrande åtgärder som man tillgodoräknar sig i säkerhetsanalysen. SSM 
bedömer att detta behöver åtgärdas. SSM bedömer i sin granskning [5] 
strålsäkerhetsbetydelsen för denna brist som måttlig. STF tillsammans med instruktioner 
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ska ge personalen den vägledning som behövs för att driften av anläggningen ska kunna 
ske enligt de förutsättningar som anges i anläggningens SAR. STF har därför en viktig 
funktion i att bidra till att verksamheten bedrivs på ett strålsäkerhet sätt. 
 
SSM bedömer vidare i sin granskning av SAR och STF [5] att SVAFO inte i tillräcklig 
stor omfattning uppfyller kraven i 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 på redovisning av kärnämne 
och kärnavfall gällande: 
 

- Hantering av kärnavfall på anläggningen med hänsyn till säkerhet och strålskydd. 
I SAR beskrivs hanteringen alltför översiktligt.  

- Redovisningen av interna avfallstransporter. Det saknas tydliga gränsvärden då de 
värden som anges i SAR endast beskrivs som riktvärden att eftersträva. Det finns 
också otydligheter angående om värden för dosrater på kokillstrålskydd avser yta 
eller på två meters avstånd. 

- Mätmetoder för bestämning av mängder och slag av radioaktiva ämnen. Det 
saknas en tydlig kravbild för vilka nuklider som ska mätas. 

 
SSM bedömer i sin granskning [5] att strålsäkerhetsbetydelsen för denna brist är måttlig. 
Det är viktigt att det redovisas i SAR hur hantering av kärnämne och kärnavfall sker på ett 
strålsäkert sätt. Brister i själva hanteringen skulle kunna leda till bl.a. spridning av 
kontamination, ökade stråldoser till personalen och felaktig kategorisering av avfallet.  
 
 
Beslutet är fattat med stöd av 18 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. 

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 enhetschefen Svante Ernberg beslutat. Utredaren Mathias Leisvik har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också inspektören Jon Brunk, 
utredaren Jinsong Liu, samt verksjuristen Johanna Alterman deltagit. 
 
 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 
 
 
 
Svante Ernberg 
 
   Mathias Leisvik 
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Bilaga 3 

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. 
 


