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Kollektivdos 2018 och 2019 (april)
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Individdos 2018 och 2019 (april)
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RAPPORTERVÄRDA HÄNDELSER

▪ Inga under perioden februari – 17:e maj

Uppdatering  händelse

▪ SMA anläggningen, brist i barriär kategori 4, december 2018

 Läckage, överbräddning

SSM:s bedömning av slutlig INES-klassning 

▪ Vad gäller påverkan på människa och miljö bedömer SSM att den aktivitet som släpptes ut 

till omgivningen i samband med händelsen är så pass låg att det landar på en INES 0. 

▪ SSM bedömer att händelsen haft en påverkan på anläggningens djupförsvar - inte haft 

någon rutin för att funktionsprova systemet och har inte känt till att det var en spricka i röret. 

Ej tillräckligt bra kontroll på förutsättningar kring planerat förebyggande underhåll.

▪ Händelsen ska klassas som en INES 1 baserat på maximal potentiell konsekvens och att 

det inte fanns några barriärer kvar som skyddade mot utsläpp till omgivningen, om än 

lågaktivt. SSM bedömer att händelsen kan klassas som slutlig. 
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SSM TILLSYNS 2019

▪ Verksamhetsbevakning ”Underhåll av Fysiskt skydd”, 27:e februari (inställd)

▪ Verksamhetsbevakning ”Uppföljning gamla händelser/Status ledningssystem”, 9:e april

▪ Genomförd och väntar på slutrapport från SSM

▪ Verksamhetsbevakning ”Mellanlagring”, 7:e maj

▪ Genomförd och utökades till att inkluderades en oanmäld inspektion på avfall, 

interna transporter och strålskydd. Väntar på slutrapport från SSM

▪ Verksamhetsbevakning ”Uppföljning åtgärder ÅHB”, 10:e september

▪ Verksamhetsbevakning ”ALARA”, 25:e september
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SSM ÄRENDEN

▪ Dispensansökan avseende halvårsrapportering av omgivnings- samt utsläppskontroll enligt SSMFS 

2008:23.

▪ Beviljad

▪ Ansökan om dispens från krav avseende arkivering och provtagning av mjölkprov

▪ Beviljad i år

▪ Ansökan om dispens från krav avseende arkivering enligt SSM FS 2008:38

▪ Avslogs

▪ Cyclife begärt förtydligande av beslutet
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PÅGÅENDE REMISSER

▪ Remiss av utredningen Ny kärntekniklag – med förtydligatansvar (SOU 2019:16) – 2:a september

▪ Underhandsremiss förslag till föreskrifter med tillhörande vägledning om omhändertagande av 

kärntekniskt avfall (KÄKA) – 5:e juni



Thank You


