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                                    Willis Forsling 
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                                     Mats Harms-Ringdahl   
                                     Karin Högdahl 
                                     Lena Andersson-Skog 
                                     Tuija Hilding-Rydevik 
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Kanslisekreterare          Peter Andersson 
   
Bitr.sekr                       Karolina Brogan 
 
 
1. Mötets öppnande, föredragningslistan godkändes. 
 
 
 
2. Information från ledamöter 
Ledamöterna Lennart Johansson, Tuija Hilding-Rydevik, Mats Harms-Ringdahl, Karin 
Högdahl, Ingvar Persson och Lena Andersson-Skog uttryckte intresse för att 
uppmärksamma säkerhetsaspekter kring kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Lena 
Andersson-Skog menade t ex att det skulle vara intressant med en allmän redogörelse för 
hur det civila samhället i Sverige skulle hantera en liknande kris. Ordföranden instämde. 
Rådet ska fördjupa diskussionerna kring ämnet under hösten 2011. 
 
3. Kärnavfallsrådets granskning av Fud 2010 
 
Beslut: Rådet fattade ett enhälligt beslut om att godkänna rådets granskning av SKB:s    
FUD-program 2010. 
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4. Innehållet i kunskapslägesrapport 2012 
  
Holmfridur Bjarnadottir berättade att förberedelser inför arbetet med Kärnavfallsrådets 
kunskapslägesrapport 2012 har påbörjats. Rådet kommer att fokusera på färre ämnen i 
2012 års kunskapslägesrapport eftersom rådet även ska påbörja granskningen av SKB:s 
ansökan under hösten 2011. Rapportens innehåll kommer att beslutas på rådsmöte 4/2011.  
 
5. Möte med Andreas Carlgren den 24 maj 
    
Den 24 maj träffar representanter från rådet miljöminister Andreas Carlgren. Ministern vill 
främst diskutera hur rådet kommer att hantera sin granskning av SKB:s ansökan, som 
inleds hösten 2011. Rådet kommer i granskningen av ansökan att fokusera på frågor kring: 
säkerhetskultur, juridiska och samhällsvetenskapliga frågor. Rådet kommer även att titta på 
kopplingen mellan utbyggnad och rivning av kärntekniska anläggningar och buffertens 
egenskaper. 
Ordföranden presenterade två parallella arbetssätt för rådets granskning av ansökan. Det 
ena är att i granskningen utgå ifrån rådets synpunkter i tidigare Fud-granskningar och 
kunskapslägesrapporter se ifall dessa har blivit tillvaratagna. Den andra arbetsmetoden är 
att en mindre referensgrupp får friheten att identifiera andra relevanta frågor som inte har 
diskuterats tidigare av rådet.  
 
Beslut: rådet beslutar att tillämpa dessa två arbetsmetoder i granskningen av SKB: s 
ansökan. 
 
6. Rådsmöte 4/2011 och symposium i Oskarshamn den 14-15 juni 
 
Willis Forsling berättade om förberedelserna inför Kärnavfallsrådets symposium 
”Bufferten och återfyllning som kopparkapselns beskyddare – vad vet vi i dag?” i 
Oskarshamn den 15 juni. Ledamot Forsling berättade att det händer mycket kring 
forskningen om buffert och återfyllning och MKG,  Östhammars och Oskarshamns 
kommun har visat intresse för symposiet. 
 
7. Miljödomstolens begäran om synpunkter 
 
Kärnavfallsrådet har mottagit förfrågan från Nacka Tingsrätt om att lämna yttrande om 
behov för kompletteringar av ansökan om tillstånd till sammanhängande system för 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Yttrandet ska ha inkommit till 
miljödomstolen senast den 16 april 2012.  
 
8. Övrigt 
 
FSC:s workshop i Gimo 4-6 maj 
Holmfridur Bjarnadottir berättade om den nationella workshop som NEA:s arbetsgrupp 
Forum on Stakeholders Confidence (FSC) anordnar vartannat år. I år arrangerades 
workshopen på Gimo Herrgård, utanför Östhammar. Rådet var medarrangör tillsammans 
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med Oskarshamns och Östhammars kommun, Strålsäkerhetsmyndigheten, SKB och 
Regionförbundet i Uppsala län.  
 
 
Mötet med SKB den 3 april angående MKB:n och ansökan 
Peter Andersson berättade om kansliets möte med SKB:s MKB-enhet. Skillnaden mellan 
den nya och den gamla MKB:n är bl a att kapitlet om samrådsprocessen är vidareutvecklat. 
I ansökan är kapitlet om säkerhet och förslutning även vidareutvecklat. 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 
 
 
Karolina Brogan Carl-Reinhold Bråkenhielm 

  Vice-ordförande   

 
 
       Torsten Carlsson 

       Ordförande 
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