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Protokoll från Kärnavfallsrådet extra rådsmöte juni 2021 
  
Datum:    21 juni 2021 
Tid:   10.00-15.00 
Plats:   Digitalt sammanträde  
 
 
Ordförande: Carl-Reinhold Bråkenhielm (C-RB) 
Ledamöter: Ingmar Persson (ImP) 
 Linda Soneryd (LS) 
 Mats Harms-Ringdahl (MHR) 
 Mikael Karlsson (MK) 
 Sophie Grape (SG) 
 Thomas Kaiserfeld (TK) 
 Tuija Hilding-Rydevik (THR) 
 
Sakkunniga: Hannu Hänninen (HH) 
 Ingvar Persson (IvP) 
Kansli: 
Kanslichef: Peter Andersson (PA) 
Sekreterare: Johanna Swedin (JS) 
Bitr. sekreterare: Evis Bergenlöv (EB) 
 
 

 
  

1. Mötets öppnande, föredragningslista 
 
Beslut: Föredragningslistan fastställdes och C-RB förklarade mötet öppnat.  

 
2. Reflektioner från möte med Miljödepartementet 16/6 
C-RB rapporterade från mötet.  

 
3. Aktuella remisser 
Remittering av betänkande SOU 2021:10 Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, 
skadereglering från utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka senast den 22 juni 
2021.  
IvP redogjorde för utkast till yttrande. 
Beslut: Yttrande sänds till Miljödepartementet. 
 
4. Infobrev om rådets förslag till villkor 
Beslut: Ett utkast till informationsblad tas fram till rådets sammanträde i september. 

   
5. Seminarium om gjutjärnsinsatsen i höst 
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Vidare diskussion kring seminarium om gjutjärnsinsatsen i höst. Frågan tas åter upp på 
rådssammanträdet den 1 september.  

 
6. Skrivelse till Kärnkraftskommunernas samarbetsorganisation (KSO) 
C-RB: Redogjorde för bakgrund och för vår skrivelse som är sänd till KSO. 
 
7. Genomlysning av enighet och oenigheter gällande frågan om kopparkorrosion i 

syrgasfritt vatten? 

Gällande frågan om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten redovisade en utsedd arbetsgrupp 
(MK, TK, LS och ImP) ett tidigare presenterat projekt som syftar till att identifiera samsyn och 
skiljelinjer i frågan mellan olika forskare. MK yrkade tillsammans med TK att projektet ska 
fullföljas och alla intresserade inbjöds att delta.  

 
Efter diskussion drogs slutsatsen att arbetsgruppen ges möjlighet att återkomma till rådet med 
en förtydligad sammanställning av syftet till projektet, vilket arbetsgruppen meddelade att de 
kommer att överväga. 

 

8. Kunskapslägesrapport 2022 

De inskickade texterna presenterades och diskussioner följde. 

 
9. Nästa rådsmöte 1 september 
Rådets nästa ordinarie rådsmöte är den 1 september. 

 
10. Övrigt 
Remiss inkom 20 juni från Miljödepartementet kring en uppdelning av Clab från 
tillåtlighetsprövningen, svar senast 31 juli.  
Beslut: Kansliet och IvP skissar på utkast till remissvar som under sommaren bereds med 
beredningsgruppen i rådet.   
 

 
 

 
Kärnavfallsrådets sammanträden 2021 

Rådsmöte 4:  2021-09-01 
Rådsmöte 5:  2021-10-19 - (2021-10-21, eventuellt studieresa) 
Rådsmöte 6  2021-12-01 
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