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

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande 
För att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska kunna ta ställning till ansökan från Ringhals 

AB (RAB) om utökad drift behöver den kompletteras med: 

1. en uppdaterad och aktuell redovisning av de strålsäkerhetsmässiga 

konsekvenserna för människa och miljö (djur och växter) vid förväntad funktion 

av utbyggt markförvar, samt vid händelser eller missöden. Redovisningen behöver 

vara baserad på en tydlig konceptuell beskrivning av deponering och antaganden 

gällande exponeringsvägar 

2. en uppdaterad alternativjämförelse med hänsyn till personalstrålskydds-

konsekvenserna av en ökad källsortering,  

3. en redovisning av vilken påverkan på sluttäckningens långsiktiga funktion som 

deponering av betydande mängder organiskt material har,  

4. en redovisning av hur val av material i deponins sluttäckning har gjorts för att 

säkerställa en långsiktigt robust funktion 

 

Punkt 1 och 2 motsvarar punkt 1 och 3 i SSM:s begäran om komplettering daterat den 7 

juni 2018 (SSM2017-2641-14). Punkt 3 och 4 utgör hittills identifierat kompletterings-

behov inom ramen för punkt 2 i SSM:s begäran om komplettering daterat den 7 juni 2018 

(SSM2017-2641-14). 

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 
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oklarheter som myndigheten bedömer kvarstår gäller den radiologiska konsekvens-

analysen, 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). 

 

Efter MMD:s kungörelse 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. 

 

MMD förelade den 11 oktober 2019 SSM att senast den 28 oktober 2019 lämna besked 

om SSM:s inställning gällande: 

- Vad krävs för att SSM ska kunna yttra sig till domstolen? Finns vissa delar som 

myndigheten skulle kunna yttra sig över redan nu eller i vart fall inom en nära 

framtid? 

- Eller innebär SSM:s senaste inlaga att myndigheten menar att prövningen enligt 

miljöbalken måste avvakta till dess SSM har gjort sin prövning, alternativt har en 

fullständig ansökan? 

Skäl för beslut 
Som framgå enligt ovan så pågår en parallell prövning av en ansökan enligt kärnteknik-

lagens bestämmelser om utbyggnad av markförvaret vid Ringhals kärnkraftverk. SSM är 

beslutande myndighet i detta ärende och ansökan har därför inte kungjorts. SSM har inom 

ramen för detta ärende efterfrågat kompletterande uppgifter. Denna kompletterings-

begäran har bara delvis besvarats av RAB. SSM har uppfattat att RAB har för avsikt att 

inkomma med de efterfrågade kompletteringarna, men har inte lämnat besked till SSM om 

när detta kan förväntas.  

 

De frågeställningar som SSM har identifierat berör grundläggande frågeställningar dels 

rörande deponins utformning och vilka konsekvenser för människors hälsa och miljön 

som den planerade verksamheten kan ge upphov till, dels frågeställningar kopplade till 

vilket avfall som lämpligen ska slutförvaras vid markförvaret. Anteckningar från det möte 

som hölls mellan SSM och RAB den 22 maj 2019 har tidigare delgivits MMD. 

 

Den konsekvensanalys som RAB har presenterat är bristfällig. Detta gäller exempelvis 

uppgifter om avfallets innehåll av radioaktiva ämnen. Vidare är antaganden om utläckage 

av radioaktiva ämnen otillräckligt motiverade och kopplar inte till deponins utformning 

och förhållanden i omgivningen. SSM har bedömt att analysen behöver uppdateras i sin 

helhet. 

 

Stora delar av det avfall som avses deponeras utgörs av organiskt material. I enlighet med 

kraven i 2 kap. och 15 kap. miljöbalken avseende tillämpning av avfallshierarkin har SSM 

efterfrågat en uppdaterad och bättre underbyggd redovisning av de skäl som RAB 
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åberopar för att inte energiåtervinna det brännbara avfallet. SSM har också efterfrågat en 

redovisning av vilken påverkan på sluttäckningens långsiktiga funktion som deponering 

av organiskt material medför. 

 

I avsaknad av en redovisning av samtliga efterfrågade kompletteringar från RAB har SSM 

bedömt att det inte är meningsfullt att genomföra en djupare granskning av det underlaget 

som ändå lämnades in i mars 2019. Utifrån en första genomgång av underlaget kunde 

dock SSM lämna vissa preliminära synpunkter kopplade till deponins utformning, vilket 

hade efterfrågats genom punkt 2 i SSM:s begäran om komplettering daterad den 7 juni 

2018.  

 

Givet de kvarstående frågeställningar enligt ovan bedömer SSM att det är svårt att ta 

ställning till enskilda delar av ansökan. Det förefaller dock rimligt att förvänta att de delar 

av ansökan som gäller deponering av inert avfall för vilket det saknas möjligheter till 

material- och/eller energiåtervinning torde vara möjliga att bevilja när underlaget har 

uppdaterats. SSM gör denna bedömning främst baserad på den begränsade påverkan på 

sluttäckningens långsiktiga funktion som deponering av detta avfall kan förväntas ge 

upphov till. 

 

Givet de uppgifter som framgår av aktbilaga 36 avser RAB att inkomma med de 

kompletterande redovisningarna till årsskiftet. Bedömer SSM att RAB har besvarat de 

frågeställningar som framgår av SSM:s kompletteringsbegäran från den 7 juni 2018 

(SSM2017-2641-14) kommer ansökan enligt kärntekniklagen att behöva kungöras enligt 

bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Ett yttrande från SSM bör därför kunna lämnas till 

MMD under april månad 2020. 

 

___________________ 

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

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också miljörättsexperten Tomas 

Löfgren, enhetschefen Eva Gimholt och utredaren Karin Aquilonius deltagit. 
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Johan Anderberg 

 

   Anders Wiebert 

 

Kopia: Ringhals AB, via Alrutz´ advokatbyrå 

 

 

 

 

 

 

 


