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Tid:   09.00−17.00 
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Ledamöter:  
Carl Reinhold Bråkenhielm (CRB), ordförande 

 Sophie Grape (SG) 
 Mats Harms-Ringdahl (MHR) 
 Tuija Hilding-Rydevik (THR) 
 Karin Högdahl (KH) 
 Lennart Johansson (LJ)  
 Thomas Kaiserfeld (TK)  
 Mikael Karlsson (MK) 

Jenny Palm (JP)  
 

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

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

 
2. Reflektioner från ledamöter  

 
CRB har haft möte med SKB:s VD Eva Halldén i Almedalen och diskuterat kommande 
huvudförhandlingar och rådets Fud-yttrande. 
 
TK har varit på möte med RK&M (OECD/NEA) i juni. Gruppen ska göra ett slutdokument 
under våren med olika strategier för informationsbevarande.  
 
HH kommer ta emot Henri Coriou Award i Prag i början av september på the European 
corrosion congress.  
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3. Klr 2018 

 
Rådet planerar att skriva om beslut under osäkerhet. Ledamöterna återkopplar vad de 
anser är frågor som återstår att lösa och vad som är löst på högst en sida senast den 2 
september. Kansliet och presidiet gör en disposition utifrån det. Bifogar då ett PM med 
riktlinjer för kapitlet som tydligt syfte, sammanfattning etc. 
 
Tidsplan: 
2 september författare skickar idéer till kansliet 
12 september kansliet och presidiet skickar ett förslag på disposition och gör 
beställningar ang. vilka som kan skriva om vad.  
10 oktober (inför rådsmötet) utkast till texter  
27−30 november diskussion kring mer genomarbetade texter på möte under studieresan 
5 december rådsmöte med fortsatta diskussioner 
Under december slutarbete med texter 
Januari textbearbetning av kansliet, korrektur, formatering 
Rådsmöte januari, slutligt godkännande av rapport  
 

4. Miljödomstolens huvudförhandlingar om SKB:s ansökan om slutförvar för använt 
kärnbränsle 

Rådet kommer att närvara under huvudförhandlingarna. Kansliet är på plats och ger 
uppdateringar. Ledamöterna meddelar när de planerar att delta, men kan även komma 
utan att ha föranmält det.  
 
Får rådet frågor kan kansliet notera dem och skicka till den expert det gäller.  
 
Det är sannolikt att ledamöter kommer att lämna svar i egenskap av expert/sakkunnig. 
  
 

5. Studieresa 2017 

 
De i rådet som har möjlighet planerar att resa till Spanien/Madrid på studieresa 27−30 
november. Det är ett led i rådets omvärldbevakning och en möjlighet att lära sig om bland 
annat avveckling och rivning samt konditionering av låg- och medelaktivt avfall där 
Spanien har erfarenheter. 
 

6. Höstseminarium och rundabordssamtal 

 
Rådet planerar att den 4 december ha ett rundabordssamtal med inbjudna aktörer på 
förmiddagen och ett seminarium på eftermiddagen. 
Rundabordssamtalet kommer att handla om höstens huvudförhandling och vad som 
händer framåt inför i regeringens tillåtlighetsbeslut. Vad önskar aktörerna att regeringen 
tar hänsyn till? Seminariet planeras att handla om frågan om slutförvaring av använt 
kärnbränsle bland annat ur ett politiskt perspektiv, både kommunalt och nationellt.  
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7. Inkomna remisser 

– Remiss från Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings - 
och kompletteringsbelopp för 2018−2020 (Svar 1/9). 

Yttrandet godkändes med föreslagna ändringar, följande lades till: 
Kärnavfallsrådet vill samtidigt påtala osäkerheten i antagandet om utökad driftstid. SSM:s 
förslag till ny avgift gäller en begränsad period (2018−2020), vilket ger möjligheter att 
revidera förslaget i kommande period om förväntade driftstider ändras. 

 

– Remiss om Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB tillstånd till anläggningar i ett 
sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (Svar 
30/8 eller vid kommande huvudförhandling) 

552−556. 

Yttrandet godkändes. 

 

– Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten om föreskrifter om friklassning av material, 
byggnadsstrukturer och områden (Svar senast 30/9)  

LJ arbetar med detta yttrande. 

 

Kommande möten 

Kärnavfallsrådet har möte med Kungliga Konst Högskolan som har en kurs som 
undersöker svensk atomkrafts historia, kontext och politiska landskap. Ca 15 studenter får 
efter ansökan med projektbeskrivning genomföra en årskurslång kurs som utmynnar i en 
publik presentation, en utställning i Reaktorhall 1 under våren 2018. 
 

Rådet kommer att ha möte med SKB angående rådets Fud-yttrande (15 september 2017).  

IvP, ImP, HH, CRB, PA, JS och eventuellt THR planerar att delta. 

 

Rådet kommer att närvara vid Strålsäkerhetsmyndighetens referensgruppsmöte om sitt 
regeringsuppdrag angående långsiktig kompetensförsörjning (5 oktober 2017). 
ImP, SG och MHR är anmälda. 

 
 

8. Övrigt 
 
 
 

Rådets verksamhet 2017  
10 oktober, Rådsmöte 5 
27–30 november, Studiebesök (och ev. rådsmöte):  
5 december, Rådsmöte 6 
 

 
         
Carl Reinhold Bråkenhielm     Vid protokollet: 
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Ordförande      
      Johanna Swedin, 
      Sekreterare    


