KÄRNAVFALLSRÅDET
Swedish National Council for Nuclear Waste

Kärnavfallsrådet bjuder in till en avslutande träff med
berörda aktörer
Kärnavfallsrådets uppdrag avslutas den sista december 2022. Rådet vill därför passa på att bjuda in
till en avslutande träff för dialog och tack för många år av samverkan och samarbete med aktörer
inom slutförvarsfrågan.
Datum: tisdagen den 6 december 2022
Plats: World Trade Center, Stockholm, konferensanläggning sektion D, rum London. Reception finns
direkt vid ingången Klarabergsviadukten 70.
Tid: kl. 15–17
Program:
•

Presentation av en studie om rådets verksamhet som företaget Oxford Research AB arbetat
med under hösten 2022, på uppdrag av rådet.

•

Frågor och diskussion om resultaten.

•

Mötet avslutas med ett mingel och en fortsatt dialog, något som varit viktigt för rådet att
tillsammans med andra berörda aktörer skapa under de 30 år som rådet funnits. Deltagarna
erbjuds möjlighet att samtala med varandra och framföra sina tankar om rådets verksamhet.

OSA senast 18 november till karnavfallsradet@regeringskansliet.se
Varmt välkomna till en trevlig eftermiddag!
Hälsar Kärnavfallsrådet genom/
Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande i Kärnavfallsrådet
Kort historik om Kärnavfallsrådet
Redan 1985 inrättade regeringen det vetenskapliga rådet Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor. I
praktiken kom uppgiften för rådet att med hjälp av sakkunniga, fristående från fackmyndigheter och
industri, att ”föra in nya perspektiv på kärnavfallsfrågorna i den allmänna debatten”. Detta råd
omvandlades 1992 till det vetenskapliga rådet KASAM – Statens råd för kärnavfallsfrågor. Först var
rådet knutet till Statens kärnbränslenämnd men 1992 flyttades KASAM till dåvarande Miljö- och
naturresursdepartementet.1
Direktiven från 1992 och 2009 angav att KASAM:s verksamhet skulle upphöra när regeringen tar sitt
beslut om slutförvaret. År 2009 fick rådet enbart benämningen Kärnavfallsrådet. De nya direktiven från
2018 anger att rådets uppdrag löper till 31 december 2022 och att uppdraget därefter kan förlängas
med högst fem år i taget. Regeringen meddelade i juli 2022 att Kärnavfallsrådets uppdrag upphör i och
med utgången av 2022. Kärnavfallsrådet begärde i september 2022 en förlängning, bland annat mot
bakgrund av att ny kärnkraft aviserats av den nya regeringen. Regeringen fattade beslut den 3
november 2022 att avslå rådets begäran om förlängning.
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