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Myndighetsärenden 1(2)
• Tillsynsaktiviteter genomförda under perioden 17 feb 2017 – 18 maj 2017
- Verksamhetsbevakning avseende strålskydd 23/3
Bl.a. ansvar inom strålskydd, utsläppsfrågor, rundvandring på HCL
Tillsynsrapport under sammanställning SSM
- Årlig safeguardinspektion 16-19/5 (hela Studsviksområdet)
• Datumsatta kommande tillsynsaktiviteter
- Inspektion avseende beredskap 22-24/5
Mot krav gällande kategori 3, se nedan
• Remisser
- Underhandsremiss av föreskrifter om lyftdon och lyftverksamhet, ska besvaras senast 15/6
(tidigare 15/5)
- Underlag till konsekvensutredning nya grundläggande föreskrifter, besvarades 28/4
- Underlag till konsekvensutredning ändrade föreskrifter beredskap, besvarades 13/3
- Underhandsremiss ändrade föreskrifter beredskap, ska besvaras senast 31/5
• Beslut från SSM om att SNAB:s anläggningar tillhör beredskapskategori 3 (tidigare kategori 2)

• Ett antal mindre ärenden avseende diverse.
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Myndighetsärenden 2(2)
• SNAB har överklagat två ärenden avseende dispens för slutförvar av små provbitar utomlands
efter undersökningar där till Regeringen (se tidigare möte). Ännu inget beslut i frågan. En lösning
på denna problematik är mycket viktig för SNAB:s och andra svenska tillståndshavares
forskningsverksamhet inom området kärnteknisk säkerhet.
• SNAB har invändningar mot den planerade stängningen av Studsvikslagen. SSM:s utredning har
inte beaktat riktigt alla aspekter utan fokuserat på de strikt kärntekniska anläggningarna, det
finns dock andra byggnader etc som har varit del av kärnteknikprogrammet och som kommer
behöva tas om hand. Det är viktigt med tydlighet i ansvarsfrågan för framtiden, vilket har visats av
t.ex. Ranstad. SNAB anser att lagen bör förlängas och detaljer utredas ytterligare för att slippa
otydligheter längre fram.
• 24 april var landshövdingen och riksdagsledamöter från Sörmland på besök vid SNAB, fick
beskrivning av vår verksamhet inklusive rundvandring på HCL.
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Händelser 17 feb 2017 – 18 maj 2017
• 1 kategori 2-händelse (”RO”) inom fysiskt skydd 13/3.
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Dosstatistik jan – april 2017
• Kollektivdos jan-apr 2017

48 mmanSv

• Kollektivdos varierar från år till år beroende på verksamhetens art och omfattning.
• Högsta individdos jan-apr 2017
- gränsvärde föreskrift:
- internt SNAB-krav:

9,4 mSv
<20 mSv/år
<15 mSv/år

• Installation av ny gnistutrustning AKL förbereds. Cellinsatser i detta arbete har hittills som väntat
gett signifikant dosbidrag (som enligt planen ska ”betala sig” genom mindre doser när nya
gnisten är på plats). Den gamla gnistutrustningen har nu tagits ur drift, den nya har ännu inte
installerats i cell.
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Övrigt notervärt under perioden
• Stort antal pågående och kommande kundprojekt
• Mindre omorganisation gjord, instrumentservice ligger nu i sektionen tillsammans med all annan
verksamhet med strålning (se även nästa sida).
•

Studsvik Technology Park
- Kontaktnät etablerat på flera nivåer, både företag och organisationer
- Dialog om etablering av testverksamhet på site

•

Erik Slunga kommer att vara tjänstledig ett år med start 1/8. Planeras ersättas av Lise-Lotte Spontón
(ansökan om godkännande är tillställd SSM).
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SNAB:s organisation
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