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Yttrande över ansökan från Ringhals AB om 
utökad drift av markförvar för lågaktivt avfall  

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att underlaget från Ringhals AB (RAB) inte är 

tillräckligt för att tillstyrka ansökan om utökat tillstånd för markförvar för lågaktivt avfall 

vid Ringhals kärnkraftverk.  

Ärendet 
RAB inkom den 16 maj 2017 med en ansökan om tillstånd enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) om utökning av markförvaret för lågaktivt 

driftavfall vid Ringhals kärnkraftverk i Varbergs kommun (SSM2017-2641-1). SSM är 

enligt 16 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet beslutande myndighet i 

detta ärende. Denna ansökan har ännu inte kungjorts enligt bestämmelserna i 6 kap. 

miljöbalken.  

 

SSM har inom ramen för beredningen av ansökan enligt kärntekniklagen efterfrågat 

kompletterande uppgifter från RAB, senast genom ett beslut daterat den 7 juni 2018 

(SSM2017-2641-14). Bolaget inkom med en komplettering den 29 mars 2019 (SSM2017-

2641-15). SSM kunde dock konstatera att RAB inte fullt ut besvarat de begärda 

kompletteringarna. Vid ett telefonmöte den 22 maj 2019 informerade SSM om de brister i 

underlaget som myndigheten fortfarande anser föreligger (SSM2017-2641-16). De 

oklarheter som myndigheten bedömer kvarstår gäller den radiologiska 

konsekvensanalysen, frågor kopplade till deponins utformning och långsiktiga utveckling 

liksom frågor kopplade till alternativredovisningen. Vid mötet framförde RAB att man 

avser att se över det inlämnade underlaget och att man önskar ytterligare dialog och 

avstämningar med SSM. Anteckningar från detta möte biläggs detta yttrande. Någon 

ytterligare korrespondens mellan SSM och RAB har inte skett sedan mötet den 22 maj 

2019. 

 

RAB inkom den 9 maj 2017 med en ansökan enligt miljöbalken om utökning av 

markförvaret för lågaktivt fast driftavfall vid Ringhals. Mark- och miljödomstolen 

kungjorde den 25 juni 2018 RAB:s ansökan om att utöka, driva och inneha markförvar för 

lågaktivt driftavfall vid Ringhals kärnkraftverk (SSM2017-2774-14). SSM hade inför 

detta kungörande per e-post den 16 april 2018 informerat domstolen om att det enligt 

myndighetens bedömning kvarstod kompletteringsbehov av underlaget (SSM2017-2774-

11). De kompletteringar som SSM beslutat om den 7 juni 2018 tillställdes domstolen 

samma dag för kännedom (SSM2017-2774-13).  
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Efter kungörelsen har SSM haft flera kontakter med domstolen i frågan om hur 

ansökningarna enligt de båda parallella prövningarna bäst ska samordnas. Den senaste 

avstämningen skedde under våren 2019. 

Skäl för beslut 
SSM bedömer att underlaget enligt den prövning som SSM bereder enligt 

kärntekniklagens bestämmelser ännu är ofullständigt. Detta innebär att tillräckligt 

underlag enligt myndighetens bedömning inte heller föreligger för att SSM ska kunna ta 

ställning i den prövning som sker enligt miljöbalkens bestämmelser. SSM bedömer därför 

att det saknas förutsättningar för myndigheten att tillstyrka denna ansökan. 

___________________ 

I detta ärende har avdelningschefen Johan Anderberg beslutat. Utredaren Anders Wiebert 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Eva 

Gimholt, miljörättsexperten Tomas Löfgren och utredaren Karin Aquilonius deltagit. 
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Johan Anderberg 

 

   Anders Wiebert 

 

Kopia: Ringhals AB, via Alrutz´ advokatbyrå 

 

Bilaga: Telefonmöte med Ringhals den 22 maj 2019, SSM2017-2641-16 
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Handläggare: Anders Wiebert 

Arbetsgrupp: Karin Aquilonius, Karolina Stark, Åsa Zazzi 

Samråd: Charlotta Fred 

Godkänt av: Eva Gimholt 
 

 

Telefonmöte med Ringhals den 22 maj 2019 

Ringhals AB (Ringhals) inkom i mars 2019 med kompletteringar av den tillståndsansökan 

för utbyggnation av markförvaret. SSM har tidigare konstaterat att Ringhals inte fullt ut 

har besvarat de begärda kompletteringarna och avser inte yttra sig till Mark- och 

miljödomstolen (MMD) innan kompletteringarna inkommit. SSM avser dock att 

informera MMD. SSM har genom Eva Gimholt informerat Andreas Ahagen om detta per 

telefon den 7 maj 2019. Föranlett av detta har Ringhals efterfrågat dagens telefonmöte. 

Vid mötet deltog Andreas Ahagen, Dan Aronsson, Petter Larsson och Niclas Norrby från 

Ringhals, samt Jan Ericsson, Alrutz Advokatbyrå, som företräder Ringhals i detta ärende. 

 

En uppdaterad konsekvensanalys 

I kompletteringsbegäran den 7 juni 2018 efterfrågade SSM en uppdaterad 

konsekvensanalys med tydliga motiv för gjorda antagande och motiverade 

parametervärden (SSM2017-2774-9). I sin komplettering anger Ringhals (SSM2017-

2641-15, RAB ref 2457248) att de valt att inte göra om konsekvensanalysen i samband 

med denna ansökan.  

 

Ringhals angav vid telefonmötet att den tidigare analysen fortfarande är aktuell. SSM 

pekade på en rad exempel på brister i analysen och att kopplingen mellan deponins 

utformning, ansökans omfattning och förväntade konsekvenser behöver tydliggöras. Vid 

mötet angav SSM exempel på brister, t.ex. att det aktivitetsinventarium för det deponerade 

avfall som utvärderas inte förefaller korrekt, både i förhållande till dagens inventarium, 

och med avseende på ansökans omfattning. Vidare pekade SSM på att antaganden i 

beräkningar om utläckage av radionuklider är otillräckligt motiverat och inte på ett tydligt 

sätt kopplat till utformningen av deponin och dess förväntade utveckling. SSM framförde 

också att antaganden om aktivitetsinnehållet i matjord är otillräckligt motiverade, och att 

antaganden om kylvattenutsläpp inte är korrekta i med avseende på pågående och 

planerade verksamheter vid aktuell förläggningsplats. Dessa båda synpunkter har SSM 

redan fört fram tidigare. SSM framförde att det finns ytterligare synpunkter på den gjorda 

analysen (såsom t.ex. konsekvenser för miljön). Enligt SSM finns det därför anledning för 

RAB att se över analysen i sin helhet, vilket också framgår av SSM:s 

kompletteringsbegäran från 2018. 
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Ringhals tog till sig synpunkterna om att det behov av uppdatering av 

konsekvensanalysen. 

 

Deponins utformning 

SSM efterfrågade i kompletteringsbegäran den 7 juni 2018 en förtydligad redovisning av 

deponins utformning (SSM2017-2774-9). I den komplettering som inkom i mars 2019 

bifogades en rapport från konsultföretaget SWECO. SSM förklarade att myndigheten inte 

funnit anledning att granska denna redovisning i detalj, då övriga delar av det efterfrågade 

underlaget ännu saknas. Utifrån en första genomgång av underlaget kunde dock SSM 

lämna följande preliminära synpunkter.  

  

En av de frågor som SSM efterfrågade gäller utformningen av dräneringslagret 

(SSM2017-2774-9) och om det har en tillräcklig permeabilitet. Detta stenmjöl har en 

sämre avledningsförmåga än sand, vilket tidigare användes. Frågan utvärderas i SWECO:s 

rapport, men från SSM:s inledande granskning är det inte tydligt hur frågan om risk för 

uppbyggnad av en gradient har beaktats i samband med ett kraftigare regn. Med tanke på 

den betydelse som dräneringsskiktet har för tätskiktets funktion, behöver detta vara väl 

motiverat. Vidare förefaller analysen vara genomförd under antagande av ett intakt 

tätskikt och geometri. Ringhals behöver därför på ett tydligare sätt klargöra på vilka 

grunder som det kan uteslutas att nedbrytningen av ca 35 % organiskt avfall (t.ex. tyg, 

papper och trä) inte kan påverka detta. De resonemang som förs gällande nedbrytning av 

plast behöver motiveras bättre. SSM ställer sig också frågande till att Ringhals hänvisar 

till SWECO:s underlagsrapport vad det gäller Ringhals ansträngningar för att i framtiden 

minska mängden organiskt avfall. Frågan om vilket avfall som Ringhals kommer att 

producera i framtiden bör lämpligen göras av Ringhals själva. 

 

Doskonsekvenser vid utökad källsortering 

Som en faktor att beakta i alternativredovisningen har SSM efterfrågat en bättre 

motivering till vilka stråldoser som en mer omsorgsfull källsortering kan leda till. SSM 

konstaterar att Ringhals utvärderat stråldoserna till följd av en ökad friklassning, vilket 

inte var den primära frågeställningen. Den utvecklade källsorteringen som efterfrågades 

syftade i första hand till energiåtervinning av det brännbara avfallet.  

 

Ringhals uppskattar att kollektivdoserna till följd av en utökad källsortering skulle uppgå 

till 40 mmanSv per år. SSM konstaterar att detta skulle innebär att stråldoserna skulle öka 

en faktor 20 jämfört med de faktiska stråldoser som dagens hantering av avfallet enligt 

Ringhals redovisning ger upphov till (avsnitt 3 i den radiologiska analysen, RAB dok 

1935772/3.0). SSM bedömer att Ringhals behöver se över gjorda antaganden och 

underbygga de uppskattade kollektivdoserna bättre. Den uppdaterade utvärderingen av 

personalstrålskyddet behöver sedan sättas i sitt sammanhang och utvärderas som en av 

faktorerna av betydelse för val av alternativ för hantering av det brännbara avfallet.  

 

Ringhals angav att man behöver se över gjorda antaganden och förklara detta bättre i 

kommande redovisningar. 

 

Avslutning 

SSM framförde att granskningen av Ringhals komplettering avses genomföras först när 

underlaget är inlämnat i sin helhet. SSM är medvetna om att det inte kan uteslutas att SSM 

vid denna granskning identifierar kompletteringsbehov av redan inlämnat underlag.  

 

Ringhals efterfrågade ytterligare dialog och avstämningar med SSM när man har 

reflekterat över dagens möte, vilket SSM gärna ställer upp på. 


