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Yttrande angående AB SVAFO:s ansökan om 
tillstånd till utökad mellanlagring 

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillstyrker att AB SVAFO lämnas tillstånd enligt 

miljöbalken för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall. 

 

SSM bedömer att den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats i 

enlighet med de förfaranderegler som anges i 6 kap. miljöbalken, samt att den uppfyller 

syftet med kraven i samma kapitel. Vidare anser SSM att AB SVAFO i sin redovisning 

visat att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken är uppfyllda. 

 

Enligt SSM:s uppfattning behöver ett tillstånd enligt miljöbalken för den ansökta 

verksamheten inte innehålla några kärnsäkerhets- eller strålskyddsvillkor. 

Ärendet 
AB SVAFO har den 27 april 2016 hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 

ansökt om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan avser utökad mellanlagring av radioaktivt 

avfall vid bolagets anläggningar i Studsvik. 

 

Mark- och miljödomstolen kungjorde ansökan den 26 juli 2016 och gav då möjlighet för 

SSM att lämna synpunkter med anledning av denna. SSM har på Mark- och 

miljödomstolens förfrågan den 18 maj 2016 meddelat den 9 juni 2016, SSM2016-2691-2, 

att myndigheten tagit del av AB SVAFO:s ansökningshandlingar och inte ser behov av att 

dessa kompletteras. 

Skälen för beslutet 
SSM bedömer att AB SVAFO har förutsättningar att upprätthålla strålsäkerheten vid den 

planerade verksamheten. Bolaget behöver i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens 

föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar, till SSM lämna en 

säkerhetsredovisning som betydligt mer detaljerat än miljökonsekvensbeskrivningen 

redogör för kärnsäkerhet och strålskydd. Säkerhetsredovisningen måste godkännas av 

SSM för att AB SVAFO ska få bedriva den sökta verksamheten. 

 

SSM:s uppfattning att ett tillstånd enligt miljöbalken för den ansökta verksamheten inte 

behöver innehålla några säkerhets- eller strålskyddsvillkor grundar sig på att det i 

myndighetens författningssamling (SSMFS) finns ett flertal föreskrifter som närmare 
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reglerar olika strålsäkerhetsaspekter för kärnteknisk verksamhet. För det fall att en fråga 

inte skulle omfattas av dessa regler kan SSM med stöd av lagen (1984:3) om kärnteknisk 

verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220) meddela de ytterligare villkor som behövs i 

det enskilda fallet. Ett beslut om ytterligare villkor kan fattas med stor skyndsamhet och 

som ett resultat av SSM:s tillsyn över verksamheten. 

___________________ 

I detta ärende har avdelningschefen Johan Anderberg beslutat. Inspektören Eric Häggblom 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Ove Nilsson,  

miljörättsexperten Tomas Löfgren och utredaren Charlotte Lager deltagit. 
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