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Tjänsteanteckning angående vätskeformigt avfall i BLA SFR 

Den 12 november 2012 mottog Elisabet Höge ett samtal från SKB där Per Riggare informerade om att 

SKB har en stark misstanke om att de fat som skickades från SVAFO till BLA vid SFR på 90-talet 

troligtvis innehåller vätskeformigt avfall. Detta har upptäckts efter det att SVAFO har mätt sina fat 

som är av samma typ. Det bestämdes att ett möte skulle hållas den 13 november för att SKB skulle få 

möjlighet att informera SSM och diskutera hur detta ska hanteras. Detta i enlighet med SSM2008:21 

4§ där det ställs krav på att utan dröjsmål rapportera till SSM vid misstanke om brist i någon av 

slutförvarets barriärer. 

 

Vid mötet den 13 november 2012 kl 14-15 hos SKB deltog Per Riggare, Håkan Andreasson, Anders 

Österman, Anders Eriksson och Sverker Nilsson från SKB samt Anders Wiebert och Elisabet Höge från 

SSM. Per höll en presentation och berättade vilken information SKB i dagsläget har om de misstänkt 

vätskefyllda faten. I BLA finns 75 st containrar med 2844 st fat av typen S.14. Dessa är tillverkade 

under perioden 1980-2001. Vid ett projekt på SVAFO har 7303 av SVAFO:s fat röntgats och 

nuklidmätts (gamma). Det konstateras att man funnit vätskeformigt avfall även i de fat som är 

tillverkade efter 1980. Detta föranleder en stark misstanke om att även de fat som har skickats till 

BLA SFR kan innehålla vätskeformigt avfall. Det finns dock många oklarheter kring detta. Man vet inte 

om det är regnvatten som har läckt in eller annan vätska. Man har även funnit kvicksilver i fat. Det 

finns oklarheter vad gäller nuklidinnehåll. Det dök upp frågor som ej besvaras av rapporten från 

SVAFO. Påverkan på SFR ännu ej utrett.  
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 ざVi vet inte, men vi kan inte utesluta: 

o Att det kan finnas vätskeformigt avfall 

o Att det kan finnas safeguardpliktigt material i de S.14-fat som deponerats に bedöms 

dock som lägre sannolikt 

o Det är stora osäkerheter i nuklidbestämningar/uppgifter 
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 Vi bedömer att det inte går att få ut mer information ur arkiv, gjutkort m.m.ざ 

Vid mötet pekade SSM på ett antal frågor som myndigheten bedömer kan klargöras ytterligare 

utifrån underlaget, bl.a. hur de nya nukliduppskattningarna är att jämföra med tidigare 

sammanställningar. Att de fat som finns kvar i Studsvik innehåller safeguard-pliktigt material är känt 

sedan tidigare och mängden har tidigare uppskattats utifrån information från gjutkort och 

följesedlar. Det kan också klargöras tydligare hur informationen på följesedlarna har hanterats av 

SVAFO inom ramen för detta arbete, t.ex. om det är denna information som ligger till grund för den 

tidigare safeguardklassningen. SSM kommer att diskutera dessa frågeställningar med SVAFO vid ett 

möte som planerades att hållas under första veckan av december, men som sannolikt i stället hålls i 

januari 2013.  



Den fortsatta formella hanteringen av denna fråga diskuterades och SKB presenterade ett förslag på 

plan för rapportering. SKB:s förslag innebär en preliminär RO kat 2. Grundorsaken är känd och det 

inte finns risk för upprepning, men det kan bli svårt att hinna reda ut vilka åtgärder som ska vidtas 

inom ramen för den ordinarie tiden för RO-rapportering. Eventuella åtgärder som innebär att man 

ska flytta på avfallet bör utredas noggrant innan beslut kan fattas. SKB vill ha besked om tidpunkt för 

när slutlig RO kan vara myndigheten tillhanda.  

Vid mötets avslutande bestämdes att SSM inom ett par dagar återkommer till SKB med besked om 

den av SKB föreslagna hanteringen av ärendet är ok eller ej. 

 

Den 15 november bekräftade Elisabet Höge (SSM) via telefon till Per Riggare (SKB) att SSM anser att 

SKB:s föreslagna hantering av ärendet är en bra lösning. SKB ska inkomma med en preliminär RO, 

med motivering av de särskilda skäl som föreligger samt en fastställd tidsplan för när en slutrapport 

kan föreligga. SSM anser att det är viktigt att eventuella åtgärder grundligt utreds innan beslut tas.  

 

 

Elisabet Höge  


