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  Datum 4−5 april 2017  Sammanträde nr 2/2017 

Postadress  Telefon  www.karnavfallsradet.se 
Regeringskansliet                     08-405 24 37 
Kärnavfallsrådet                         
103 33 STOCKHOLM   
    
 

KÄRNAVFALLSRÅDET 
Swedish National Council for Nuclear Waste 

 
 
 
 
Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 2/2017 
  
Datum:    4 april, klockan 10.00–5 april klockan 15.30, 2017 
Plats:   Rosersbergs Slottshotell 
 
 
Ledamöter: Carl Reinhold Bråkenhielm (CRB), ordförande 
 Mats Harms-Ringdahl (MHR)   4 april 
 Tuija Hilding-Rydevik (THR) 
 Karin Högdahl (KH) 
 Lennart Johansson (LJ)  
 Thomas Kaiserfeld (TK)  
 Mikael Karlsson (MK) 

Ingmar Persson (ImP) 
 

Sakkunniga: Hannu Hänninen (HH) 
 Ingvar Persson (IP) 
 
Kanslichef: Peter Andersson (PA) 
 
Sekreterare: Johanna Swedin (JS)    5 april 
 Evis Bergenlöv (EB) 
 

1. Mötets öppnande, föredragningslista 
 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes och CRB förklarade mötet öppnat.  
 
2. Reflektioner från ledamöter, sakkunniga och kansli 

 
3. Seminarium om Kunskaplägesrapport 2017 (Klr 2017) 

Den 28 april, 2017 anordnar rådet ett seminarium om Kunskapslägesrapporten 2017. 
Preliminärt program finns på www.karnavfallsradet.se.  
 
THR är moderator. Kansliet håller reda på tider m.m. 

 
4. Kärnkraftsbolagens förmåga att ta ansvar enligt kärntekniklagen 

Presentation av Thomas Kåberger, Chalmers tekniska högskola. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.karnavfallsradet.se/
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5. Klr 2018 
– Tidsplan 
4 april 2017 Diskussion om preliminärt innehåll  
9 maj 2017 Bestämma innehåll vid rådsmöte nr 3 
5 september 2017 Inlämning av första textutkast vid rådsmöte nr 4 
10 oktober 2017  Redovisning av texter vid rådsmöte nr 5 
november 2017 Inlämnande av bearbetade texter till kansli  
5 december 2017 Redovisning av slutliga texter vid rådsmöte nr 6 
December - mitten av 
januari 

Slutlig textbearbetning av kansliet, mallning och tryckning 

Sammanträde januari 
2018 

Beslut om färdiga texter  

Mitten av februari 2018 Överlämning av rapporten till miljöministern 
  
Beslut: TK skriver ett förslag till röd tråd för rapporten som diskuteras vid rådsmötet i 
maj. 
 

6. Studieresa 2017 
En studieresa har tidigare planerats till 10–12 oktober, 2017. Svensk Kärnbränslehantering 
AB (SKB) har föreslagit en förhandlingsordning för huvudförhandling i mark- och 
miljödomstolen som sammanfaller med detta datum. Detta medför att resan eventuellt 
flyttas någon eller några veckor. Datum för studieresa bestäms när domstolen meddelar 
datum för huvudförhandling.  
 
Beslut: Frågan om studieresa hanteras igen vid rådsmötet 9 maj, 2017.  
 

7. Mark- och miljödomstolens huvudförhandling om SKB:s ansökan om slutförvar för 
använt kärnbränsle 
SKB har skickat ett förslag till förhandlingsordning till mark- och miljödomstolen där 
förhandlingarna föreslås börja 5 september och pågå till ca 26 oktober 2017.  
 
Beslut: Kansliet sammanställer rådets tidigare yttranden.  

 
8. Träff med Försvarsutskottet 20 april 

Kärnavfallsrådet ska träffa Försvarsutskottet 20 april. Medverkande från rådet är CRB, 
THR, IvP och JS. 
 

9. Almedalen 
Kärnavfallsrådet anordnar två seminarier under Almedalsveckan, båda på tisdagen den 4 
juli.  
Ett om informationsbevarande (kl. 10.30)  
och ett om framtidsscenarier (kl. 11.30).  
 

10. Höstseminarium 
Beslut: Frågan om höstseminarium hanteras vid rådsmötet 9 maj, 2017.  
 

11. Hemsidan 
EB gav en uppdateringen kring arbetet med Kärnavfallsrådets nya hemsida. Preliminärt 
datum för lansering är 18 april. 
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12. Övrigt 
 

13. Kärnavfallsrådets granskning av Fud 2016 
JS berättade om Kärnavfallsrådets granskning av SKB:s Forsknings- utvecklings- och 
demonstrationsprogram.  
Den 8 april kl. 13.00 träffar Kärnavfallsrådet sin amerikanska motsvarighet NWTRB för att 
diskutera forskningsprogrammet. Det är bra om så många ledamöter och sakkunniga som 
möjligt kan delta.  
 
Tidsplanen för granskningen är: 
19 april – deadline texter från författarna till kansliet. 
20 april – kansliet skickar ut texterna som fortfarande är uppdelade. Ledamöterna kan 
därefter skicka synpunkter direkt till författarna. 
26 april – deadline för ledamöter att skicka input till författarna. 
1 maj – deadline (nya) texter från författarna till kansliet. 
3 maj – kansliet skickar ut alla texter samlat i ett dokument inför rådsmötet den 9:e maj. 
9 maj – rådsmöte och beslut om innehållet i yttrandet. 
Under maj månad finns möjlighet att finslipa yttrandet som sedan formateras och trycks 
under juni. 
 

14. SSM presenterar resultatet från sin Fud-granskning 
Presentation av Bengt Hedberg, Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 
 
Rådets verksamhet 2017  
 
Sammanträden 2017:  
Rådsmöte 3: den 9 maj 
Rådsmöte 4: den 5 september 
Rådsmöte 5 och studiebesök: 10−12 oktober  
Rådsmöte 6: den 5 december 
 
 
Möten och konferenser: 
28 april Kärnavfallsrådets seminarium om SOU 2017:8 
8 maj, Träff med NWTRB  
 
2–4 maj, NEA Workshop on the Management of Non-Nuclear Radioactive Waste, Legnaro 
(Padova), Italy 
 
26–28 september, Interdisciplinary Research on  Radioactive Waste:  Ethics - Society – 
Technology, Braunschweig, Germany 
 
27 aug–1 sept 2017 5th-International Nuclear Chemistry Congress, Göteborg 

         
Carl Reinhold Bråkenhielm     Vid protokollet: 
Ordförande      
      Peter Andersson, 
      Kanslichef    

http://www.nwtrb.gov/
http://www.oecd-nea.org/rp/workshops/nonurad2017/
http://www.oecd-nea.org/rp/workshops/nonurad2017/
https://www.entria.de/final-entria-conference.html
https://www.entria.de/final-entria-conference.html
https://www.chalmers.se/en/conference/INCC_2017/Pages/default.aspx
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