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Föreläggande om program för hantering av 
åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut  
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att:  

 utarbeta ett program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador 

som omfattar alla byggnadsdelar, system och komponenter av betydelse för 

säkerheten vid anläggningen Clab, 

 implementera programmet på Clab, samt att 

 inkomma till SSM med en handlingsplan med specificerade och tidssatta åtgärder 

för arbetet med att utarbeta och implementera programmet. 

 

Programmet ska vara dokumenterat samt uppdaterat mot bakgrund av vunna erfarenheter 

och utveckling inom vetenskap och teknik. 

 

Handlingsplanen ska inkomma till SSM senast den 1 december 2013. Programmet för 

hantering av åldringsrelaterade försämringar och skador ska vara implementerat på Clab 

senast den 31 december 2014. 

Ärendet 
Genom Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:1) om säkerhet i 

kärntekniska anläggningar infördes krav på program för åldringshantering. 

Bestämmelserna trädde i kraft den 31 december 2005. Sedan tidigare fanns bestämmelser 

om underhåll, kontroll och provning, men med kravet på program för åldringshantering 

ville myndigheten ytterligare tydliggöra behovet av att tillståndshavarna behövde arbeta 

mer systematiskt och proaktivt i syfte att förebygga degraderingar av byggnadsdelar, 

system och komponenter som kunde få betydelse för säkerheten i takt med att 

anläggningarna blev äldre. 

 

Statens kärnkraftsinspektion (SKI) har i ett tidigare beslut 2005/1442 (1) från år 2006 

beslutat att SKB för Clab skulle: 

 komplettera programmen för hantering av åldersrelaterade försämringar och 

skador så att dessa omfattar alla byggnadsdelar, system, komponenter och 

anordningar av betydelse för säkerheten.  

 komplettera ledningssystemet med de processer, rutiner och instruktioner som 

behövs för att säkerställa att åldringshantering enligt programmen ovan fungerar 

som avsett. 
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 komplettera säkerhetsredovisningarna med uppgifter om organisationen och 

principerna för ledning och styrning av hanteringen av åldersrelaterade 

försämringar och skador. 

 

I enlighet med föreläggandet skulle arbetet med komplettering av ledningssystemet och 

säkerhetsredovisningar vara genomfört senast den 31 mars 2007 och komplettering av 

programmen för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador skulle vara 

genomfört senast den 31 december 2008.  

 

SKI och sedermera SSM har därefter förberett vidare tillsyn inom området genom 

utredning av och kunskapsuppbyggnad kring degraderingsmekanismer som kan påverka 

anläggningarnas säkerhet i ett långtidsperspektiv. Arbetet har nu gått in i en ny fas med att 

ställa samman och dra slutsatser från forskning nationellt och internationellt samt 

erfarenheter från inträffade skador och annan degradering. SSM har från och med år 2012 

börjat genomföra tillsynsinsatser inom området. 

 

I juni 2013 genomförde SSM en verksamhetsbevakning vid Clab inom området 

åldringshantering (2). Vid tillsynsinsatsen kunde SSM konstatera att SKB ännu inte har ett 

fullt ut utvecklat åldringshanteringsprogram på plats samt att SKB behöver se över 

omfattning, struktur och systematik för programmet. Verksamhetsbevakningen visade 

därmed att SKB inte tillräckligt beaktat föreläggandet, varken vad avser 

åldringshanteringsprogrammets omfattning eller tidpunkt då det skulle ha införts vid 

anläggningen. 

 

Skälen för beslutet 
Enligt 18 § första stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) får 

tillståndsmyndigheten besluta om de åtgärder som behövs samt meddela tillståndshavaren 

de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter 

eller villkor som har meddelas med stöd av lagen ska följas. 

 

Enligt 5 kap. 3 § första stycket i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) 

om säkerhet i kärntekniska anläggningar ska byggnadsdelar, system, komponenter och 

anordningar av betydelse för säkerheten vid en anläggning fortlöpande kontrolleras och 

underhållas på ett sådant sätt att de uppfyller de säkerhetskrav som ställs. För detta ska det 

finnas program för underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroll samt hantering av 

åldersrelaterade försämringar och skador. Enligt tredje stycket i bestämmelsen ska 

programmen vara dokumenterade samt ses över och uppdateras mot bakgrund av vunna 

erfarenheter och utveckling inom vetenskap och teknik. Av de allmänna råden till denna 

bestämmelse framgår att programmet för hantering av åldersrelaterade försämringar och 

skador bör omfatta identifiering, övervakning, hantering och dokumentering av alla de 

åldringsmekanismer som kan påverka byggnadsdelar, system, komponenter och 

anordningar som har betydelse för säkerheten.  

 

SSM anser att ett program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador är ett 

program som samordnat beskriver hur dessa frågor systematiskt tas om hand vid en 

anläggning. Detta synsätt, som har redovisats tidigare i SKI:s utredning av 

åldringshanteringsprogram (3) och i skälen för SKI-beslutet 2006 (1), stämmer överens 

med en internationell etablerad uppfattning (4). 

 

Mot bakgrund av att SSM vid en verksamhetsbevakning vid Clab i juni 2013 (2) kunde 

konstatera att SKB inte tillräckligt har efterföljt föreläggandet (1) från 2006 föreläggs 

SKB att upprätta en handlingsplan med specificerade och tidssatta åtgärder för att utarbeta 

och implementera ett program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador 
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vid anläggningen Clab samt att ha implementerat programmet senast den 31 december 

2014. 

 

Övrigt i ärendet 
SSM har i beredningen av detta beslut gett SKB möjlighet att komma med synpunkter 

avseende omfattning och tidpunkter i beslutet (5). SKB har inkommit med ett yttrande där 

SKB yrkar på att tidpunkten för när programmet ska vara implementerat förlängs från den 

31 december 2014 till den 31 juli 2015 (6).  

 

SSM har värderat att de av SKB angivna motiv för förlängd tid. Mot bakgrund av att SKB 

redan 2006 fick ett föreläggande rörande åldringshanteringsprogram och att SSM år 2013 

kunnat konstatera att SKB inte har ett tillfredställande åldringshanteringsprogram anser 

SSM att SKB skyndsamt bör arbeta med att utarbeta och implementera ett program för 

åldersrelaterade försämringar och skador. SSM beslutar därför att tidpunkten den 31 

december 2014 kvarstår. 

 

Hur beslutet överklagas 
Se bilaga. 

 

 

 

I detta ärende har tillförordnad enhetschef Charlotte Ahlberg beslutat. Inspektören 

Elisabet Höge har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också utredaren 

Jan Linder, utredaren Daniel Kjellin, enhetschefen Lars Skånberg samt verksjuristen 

Monica Kohn deltagit. 

 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN  
 

 

 

Charlotte Ahlberg 

   Elisabet Höge 
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Bilaga 
 

Hur ett beslut överklagas 
 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas hos regeringen. 

 

Överklagandet ska göras skriftligt och inges till Strålsäkerhetsmyndigheten,  

171 16 Stockholm. Besöksadress: Solna strandväg 96, Stockholm. 

 

Ange i skrivelsen beslutets diarienummer, vilken ändring ni vill ha i beslutet samt skälen 

till ändringen. Överklagandet ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre 

veckor från det att ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten sänder överklagandet vidare till regeringen för prövning om 

inte Strålsäkerhetsmyndigheten själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. 

 

 

 

 

 


