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Swedish National Council for Nuclear Waste

12-13 oktober 2015

Sammanträde nr 5/2015

Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 5/2015
12–13 oktober 2014
Tid:
12 oktober 15–18
13 oktober 9–12
Plats:

Hotel Century Old Town

Ledamöter:

Karin Högdahl (KH) ordförande punkt 1 tom 9
Carl Reinhold Bråkenhielm (CRB), ordförande punkt 10
Lena Andersson-Skog (LAS)
Mats Harms-Ringdahl (MHR)
Tuija Hilding-Rydevik (THR)
Lennart Johansson (LJ)
Thomas Kaiserfeld (TK)
punkt 1-9
Mikael Karlsson (MK)
Ingmar Persson (ImP)

Sakkunniga:

Hannu Hänninen (HH)
Ingvar Persson (IP)

Kanslichef:

Holmfridur Bjarnadottir (HB)

Sekreterare:

Johanna Swedin (JS)
Peter Andersson (PA)

punkt 8-10

1.
Mötets öppnande, föredragningslista
Beslut: CRB förklarar mötet öppnat och föredragningslistan fastställs.
2.
Reflektioner från ledamöter, sakkunniga och kansli
MHR och LJ har diskuterat nationell kompetens på strålskyddsområdet och universitetens roll
med SSM. Viktig kompetens håller på att försvinna, relevant verksamhet på universiteten är en
förutsättning för att utbilda experter.
Möte med kommunerna:
HB, CRB, IP, JS, PA har haft möte med Oskarshamn- och Östhammars kommuner angående villkor
och kommunernas roll. Mötet initierades av kommunerna som önskade en dialog med rådet i
dessa frågor.
HB informerade om omorganisationer på OECD/NEA. Dr Claudio Pescatore har gått i pension efter
över 20 års arbete på NEA. En ny enhet har etablerats Division of Human Aspects of Nuclear Safety
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med en ny avdelningschef, Ms Yoenhee Hah. Enheten kommer bl.a. att arbeta MTO-frågor.
Gruppen Forum for Stakeholder Confidence, som Holmfridur är ordförande i, hör nu till den nya
enheten.
KH har arbetat med en jordbävningsanalys för finska befintliga kärnkraftverk. Rapporten har
skickats till STUK.
TK höll i juni 2015 en presentation på det tionde Krapperupsymposiet med temat Tiden.
LAS sitter med i Näringslivsarkivens Stödfond (NAS) och ska under hösten på studiebesök till SKB:s
arkiv.
IP arbetar åt SSM med att implementera det nya strålskyddsdirektivet.
JS har varit på SSM:s seminarium om kostnadsberäkningar som blivit uppmärksammat i media.
Klotet-sändning:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3345&grupp=12624&artikel=6256866
Ny teknik
http://www.kathing.com/raknestrid-om-karnkraftsavvecklingen/
MK ska närvara vid Klimatmötet COP21 i Paris.
3.
Kunskapslägesrapport 2015
Tidsplan för KLR 2016:
20 november 2015
Lämna in slutliga texter till kansliet
1 december 2015
Godkännande av slutliga texter vid rådsmöte nr 6
December 2015
Slutlig textbearbetning av kansliet
18 januari 2016
Godkännande av rapporten vid rådsmöte 1
Januari
Mallning och tryckning av rapporten
Februari 2016
Överlämning av rapporten till Miljö- och energidepartementet.
- Presentation av utkast till kapitel
KH skriver om jordbävningar i Sverige, vilka är vanliga men inte kraftiga. Det finns många stationer
som mäter detta i Sverige.
KH och PA åker på konferens i Washington om djupa borrhål och kommer att rapportera från
denna.
LJ och MHR skriver ett kapitel om risker utifrån rådets seminarium den 3 november 2015.
IP skriver om avveckling och rivning.
ImP skriver kompetenskapitel tillsammans med Sophie Grape och de önskar input från övriga
ledamöter.
4.
Kärnavfallsrådets roll i den fortsatta prövningen
- Information från möte med departementet
CRB, HB och PA träffade Björn Dufva, Anna Sanell och Åsa Norrman den 4 september. Det
kommer att vara två enheter på departementet som behandlar ansökan om slutförvar för använt
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kärnbränsle, Kemikalieenheten granskar ansökan enlig kärntekniklagen och
Miljöprövningsenheten granskar ansökningarna enligt miljöbalken.
Under verksamhetsåret 2016 kommer rådet att följa processen för prövningen av SKB:s ansökan
för slutförvar av använt kärnbränsle och fortsätta att förtydliga sin rådgivande roll till regeringen.

5.
Förslag på studieresa 2016
Beslut: Förslag på studieresa är Tyskland eller Japan. Kansliet undersöker förslagen med hänsyn
till eventuellt kärnavfallsprogram och kostnader.
6.
Rundbordssamtal med intressenter, 1 december 2015
- Syfte, inbjudan, program
Granskningen av SKB:s ansökningar kommer att vara i fokus. SSM informerar om de preliminära
granskningsrapporterna. Det kommer finnas plats för allmänna diskussioner, vilka ger input till
rådets arbete.
7.
Övrigt
- Seminarium om Strålningsriskerna för slutförvar för använt kärnbränsle 3 november.
Beslut: LJ och MHR bokar en moderator till seminariet.
8.

Avslut dag 1

7. Övrigt forts.
- RIFO-seminarium 9 december
För att komma in i lokalerna krävs föranmälan så ledamöter som planerar att delta informerar
kansliet om detta.
- Seminarium om tidskapslar/minnesbevarande vår 2016
Bl.a. HB, THR och TK kommer att ingå i planeringsgruppen. Claudio Pescatore tidigare OECD/NEA
har initierat projektet. Förberednade möte hålls den 30 november 2015.
HH har skickat ett abstract till The 6th International Workshop on Long-Term Prediction of
Corrosion Damage in Nuclear Waste Systems corrosion. HB informerar om att rådet har möjlighet
att finansiera ledamöters deltagande i konferenser som är relevanta för kärnavfallsfrågan.
9.
Översikt Tjeckien
JS presenterade Tjeckiens slutförvarsplaner, aktörer och lagstiftning.
10. Verksamhetsplan (VP) och rådets strategiska arbete
Rådet gick igenom utkast till VP.
En viktig punkt var att rådet kommer att fortsätta förtydliga sin roll som rådgivare till regeringen.
Som en del av detta kommer representanter från regeringen att bjudas in till ett
rådssammanträde.

OECD/NEA grupp om avveckling och rivning: IP och LJ deltar eventuellt.

3

4 (4)
Beslut: HB bearbetar VP utifrån input och skickar ut ny version till rådet.
Ordförande CRB bjuder in departementet till ett rådsmöte för att diskutera rådets roll.

Kärnavfallsrådet planerar att hålla sex sammanträden under 2016:


Rådsmöte 1: den 19 januari (ändrat till 18 januari efter mötet)



Rådsmöte 2: den 5−6 april



Rådsmöte 3: den 31 maj



Rådsmöte 4: den 6 september.



Rådsmöte 5 och studiebesök: Vecka 42



Rådsmöte 6: den 6 december

Rådets verksamhet 2015
Rådsmöten 2015:
Rådsmöte 6:
Rundabordssamtal:

1 december, 2015.
1 december, 2015

Övriga viktiga datum:
9 dec
Seminarium för riksdagen, tillsammans med Rifo.

Karin Högdahl
Ordförande punkt 1-9
Carl Reinhold Bråkenhielm
Ordförande punkt 10

Johanna Swedin
Sekreterare
Peter Andersson
Sekreterare
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