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Protokoll från Kärnavfallsrådets sammanträde nr 3/2018 
  
Datum:  måndagen den 14 maj 09.00–16.00 
   
Plats:   Lokal: Fänriken, Garnisonen 
 
Ledamöter: Carl Reinhold Bråkenhielm (CRB), ordförande 
 Tuija Hilding-Rydevik (THR) 
 Mikael Karlsson (MK) 
 Thomas Kaiserfeld (TK) 
 Jenny Palm (JP) (medverkade t.o.m. lunch) 
 Lennart Johansson (LJ) 
 Ingmar Persson (ImP) 
 Sophie Grape (SG) 
  
Sakkunniga: Hannu Hänninen (HH) 
   
Kanslichef: Peter Andersson (PA) 
 
Sekreterare: Johanna Swedin (JS) 
 Evis Bergenlöv (EB) 
  
 

1. Mötets öppnande, föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes och CRB förklarade mötet öppnat.  

 
2. Reflektioner från ledamöter 

ImP: SSM presenterar sitt utredningsförslag om den långsiktiga kompetensförsörjningen inom 
myndighetens ansvarsområden onsdag 16/5. Därefter sänds förslaget på remiss.  
 
 

3. Information från planering kring workshop om Prevent to Forget 
Planerade datum för workshopen är 21–23 maj 2019. Det är ett samarrangemang mellan rådet, 
Riksarkivet och Linnéuniversitet. Rådet kommer att finansiera delar av workshopen. Nästa steg för 
planeringsgruppen är att arbeta med program och inbjudan.  
THR, TK är med i planeringsgruppens arbete. Även PA kommer att vara med på kommande 
möten. 
 

4. Kommande möte med SKB angående FUD 
Diskussion kring kommande möte med SKB angående FUD den 28 maj. 
 
 

5. Studieresa 2018 
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Diskussion kring rådets kommande studieresa som är planerad till Berlin och Bonn. Datum 
fastställdes till 9–11 oktober. Rådet kommer att få tillfälle att bland annat möta rådets 
motsvarighet, ESK. http://www.entsorgungskommission.de/en 
En studieresa för att besöka anläggningar som skall eller håller på att rivas, Barsebäck och 
Greifswald (Tyskland), planeras för våren 2019. 
 
 
6. Seminarier och seminarieförslag 
- Almedalen 3 juli 
Den 3 juli har Kärnavfallsrådet dels ett seminarium tillsammans med SSM med titeln ”Vad 
händer med slutförvarsfrågan?”, dels ett eget seminarium med titeln ”Slutförvar för använt 
kärnbränsle – ett beslut under osäkerhet?”  
Anders Borg, Intellecta Corporate är anlitad som moderator på dessa seminarier.  
Information kring seminarierna publiceras på Kärnavfallsrådets och Almedalens webbplatser.  
  
- Seminarium kring stegvis prövning  
Rådet diskuterade ett seminarium om stegvis prövning, detta kommer att genomföras vid ett 
senare tillfälle.  
 
- Miljöorganisationernas medverkan och inflytande nov/dec 
Rådet diskuterade upplägg och tankar kring ett ev. seminarium om miljöorganisationernas 
medverkan och inflytande.  
Beslut: JP och JS arbetar vidare med detta. 
   
- Jämförelser med andra avfallstyper och slutförvar/deponier 2019 
Rådet diskuterade upplägg och tankar kring ett ev. seminarium kring jämförelser med andra 
avfallstyper och slutförvar/deponier.  
Beslut: LJ och SG, med hjälp av kansliet, arbetar vidare med detta.  

 
7. Kunskapslägesrapport 2020 
Förslag på tidsplan inför KLR 2020 och innehåll diskuterades. Kansliet och presidiet skickar ett 
förslag innan sommaren.    
 
8. Planering framåt 
Kansliet visade en övergripande tidsplan för Kärnavfallsrådets arbete framåt 2018–2020. 2020 
ska rådet lämna både Klr och Fud-yttrande. 
 
9. Reflektioner kring genomförda möten 
- 2018 Seminarium om Klr 21 mars 
- Möte med fransk strålningsforskare 23 mars 
- Presentation för Östhammars kommun 13 februari 
- Presentation för Östhammars kommunsreferensgrupp 27 mars 
- Möte med SSM 12 april 
- Möte med Miljö- och energidepartementet 23 april 
- Presentation av Klr 2018 vid Försvarsutskottet 3 maj 
 
10. Övrigt 
CRB avslutade med att önska alla en trevlig sommar. 
 

http://www.entsorgungskommission.de/en
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Sammanträden 2018:  
Rådsmöte 4: 2018-09-04 
Rådsmöte 5: 2018-10-08–2018-10-11 (rådsmöte + studieresa) 
Rådsmöte 6: 2018-12-04 
 
Övriga möten och konferenser 
 
13–15 juni 2018 Antwerp, Belgium, The fourth RICOMET conference on Social Science and 
Humanities in Ionising Radiation Research 
 
 

   
Carl Reinhold Bråkenhielm     Vid protokollet: 
Ordförande      
      Evis Bergenlöv 

http://ricomet2018.sckcen.be/
http://ricomet2018.sckcen.be/

