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KÄRNAVFALLSRÅDET 
Swedish National Council for Nuclear Waste 

 
 
 
 
 
Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 6/2012 
 
Tid: 17 oktober, kl. 14 – 19.30 
Plats: Hotell Pullman Paris Tour Eiffel, 18, avenue de Suffren, Paris. (Kärnavfallsrådets rådsmöte 
hölls i Paris eftersom Rådet var i Frankrike för att i kompetensutvecklingssyfte besöka de 
försöksanläggningar som finns i Bure samt för att träffa ANDRA och IEA.) 
 
Närvarande: 
 
Ledamöter: Torsten Carlsson, ordförande 
 Carl Reinhold Bråkenhielm, vice ordförande 
 Lena Andersson-Skog 
 Willis Forsling 
 Karin Högdahl 
 Lennart Johansson 
 Thomas Kaiserfeld  punkt 4 och punkt 6 
 Clas-Otto Wene 
 
 
Sakkunniga: Hannu Hänninen 
 Ingvar Persson 
  
 
Kanslichef Holmfridur Bjarnadottir 
Sekreterare Peter Andersson  
 

 
 

1. Mötets öppnande, föredragningslista 
Torsten hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
Beslut: dagordningen fastställs. 

 
 

2. Reflektioner från ledamöter  
Karin informerade om projekt The Swedish Deep Drilling Program. Torsten föreslår att Rådet 
diskuterar detta projekt med SSM.  
 
Lennart berättar att han har deltagit i ett OECD/NEA möte i Prag angående upparbetning och 
separation. Från mötet framkom att olika länder har olika syn på vad som är möjligt, önskvärt 
och hur framtiden ser ut med avseende på dessa frågor. 
 
Ingvar har varit på en konferens i Manchester anordnad av INLA (International Nuclear Law 
Association). Ingvar höll ett föredrag om Sveriges nya lagstiftning som möjliggör att befintliga 

http://www.andra.fr/download/andra-international-en/document/editions/182.pdf
http://www.andra.fr/international/
http://www.iea.org/
http://www.sddp.se/node/29
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reaktorer byts ut mot nya. Andra ämnen som behandlades var stråldos i medicinska 
behandlingar samt olyckan i Fukushima Daiichi.  
 
Clas Otto berättar att han ingår i en OECD/NEA grupp som behandlar kostnader i samband 
med avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar.  
 
Hannu berättar att han forskar vidare på hur väte påverkar koppar. 
 
Carl Reinhold har tillsammans med Holmfridur och Peter träffat SSM:s avfallsnämnd för att 
presentera Rådets verksamhet och uppdrag.  
 
Holmfridur har varit på i International Conference on Geological Repositories  (ICGR)  i 
Toronto i Kanada. Konferensen benämndes ”National Commitment – Local and Regional 
Involvement” och fokuserade på beslutsprocesser på nationell, regional och lokal nivå i 
samband med hantering av använt kärnbränsle och gav en översikt över utvecklingen i bl.a. 
Kanada, USA, Frankrike, Storbritannien, Sverige och Finland. Konferensen anordnade av 
Natural Resources Canada, OECD/NEA, IAEA, EU och International Association for 
Environmentally Safe Disposal of Radioactive Materials (EDRAM).  

 

3. Kärnavfallsrådets synpunkter på SKB:s ansökan    

Rådets yttrande diskuterades och det beslutades att Thomas, Willis, Clas Otto och Ingvar ska 
skicka kompletterande texter till kansliet.  

 
Beslut: Kärnavfallsrådet fastställer yttrandet med de ändringar som diskuterades och ställer 
sig bakom hela yttrandet.  

 
 

4. Verksamhetsplan och budget 
Holmfridur presenterade verksamhet och budget för 2013. 
 
Låg- och medelaktivt avfall kommer att stå i fokus i rådets arbete under 2013.  
 
Förslag på ämnen att behandla vid symposium under 2013 diskuterades, bl.a. förslag om att 
rådet ska organisera ett symposium under hösten 2013 där de tekniska barriärerna 
behandlas. Utgångspunkter för symposiet skulle vara kapselns hållbarhet.  
 
Rådet kommer att åka på studiebesök till USA och träffa Nuclear Waste Technical Review 
Board (NWTRB) och Department of Energy (DoE). Tidpunkt för besöket bestäms vid nästa 
sammanträde.  
 
5. Rundabords-diskussion 6 december 
Kärnavfallsrådet kommer att anordna en rundabords-diskussion den 6:e december. Mötet är 
en uppföljning till det möte som hölls förra året och förslagsvis så kommer samma deltagare 
att bjudas in. Olika organisationer får tillfälle att presentera sitt yttrande till miljödomstolen. 
Inbjudna är Östhammars kommun, Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län, 
Länsstyrelsen i Kalmar län, MILKAS, Oss, MKG och SERO. Rundabordssamtalet kommer att 
hållas i samband med rådsmötet 6 december.  

 
 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/Organisation/Rad-namnder/Namnden-for-radioaktiva-avfall-och-anvant-karnbransle-/
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6. Övrigt  

– Redovisning av uppdrag 

Blankett delades ut där ledamöter och sakkunniga ombeds att redovisa sina uppdrag. Detta 
för att dokumentera Rådets oberoendeställning. Redovisningen kommer att diarieföras hos 
kansliet och därmed bli offentlig handling. 

 

 

– Ersättning till ledamöter för utlagt arbete 

Holmfridur redovisade den ersättning som ledamöter och sakkunniga har rätt till vid utfört 
arbete.  

 

– Seminariet ”Burden or benefit” 8 – 9 november.  

Slutligt program presenterades och Carl-Reinhold förklarade syftet med seminariet. 

 
– Yttrande Kärnavfallsrådets svar på remiss från Miljödepartementet: Förslag till 
genomförande av rådets direktiv 2011/70 om inrättandet av ett gemenskapsramverk för 
ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
(M2012/1826/Ke)  
Ingvar presenterade yttrandet som antogs av rådet.  
 
 
– SKBs nya VD 
Kärnavfallsrådet bör bjuda in SKB:s nya VD Christopher Eckerberg till ett kommande 
rådsmöte. 
 
– Holmfridur Bjarnadottir ordförande för Forum for Stakeholder Confidence.  
Holmfridur har utnämnts till ordförande för OECD/NEA organet FSC (Forum for Stakeholder 
confidence) som är ett internationellt nätverk för intressenter i kärnavfallsfrågan.  

 
 
 
 
 
Justeras         
Torsten Carlsson      Vid protokollet: 
Ordförande      Peter Andersson 

http://www.oecd-nea.org/fsc/
http://www.oecd-nea.org/fsc/

