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1. Mötets öppnande, val av justeringsperson samt föredragningslista. 

Beslut: Ordföranden förklarade mötet öppnat och föredragningslistan godkändes. 

2. Kunskapslägesrapport 2011. 
Torsten Carlsson, Carl Reinhold Bråkenhielm, Willis Forsling och Holmfridur Bjarnadottir 
lämnade över kunskapslägesrapporten ”Kunskapläget på kärnavfallsområdet 2011 – 
geologin, barriärena och alternativen” till miljödepartementet den 14 februari. Rapporten  
blev uppmärksammad av bl a Rapport, Vetenskapsradion, Ny Teknik, TT, Blekinge Läns 
Tidning och Upplands radion.  
 
3. SKB presenterar kommande ansökan. 
Besök av Claes Thegerström, VD,  Saida Laarouchi Engström, avdelningschef och Olle 
Olsson, projektchef,  från SKB. Olle Olsson, projektchef för kärnbränsleprojektet, 
presenterade SKB:s ansökan om slutförvar, som lämnas in till SSM och miljödomstolen 
den 16 mars i år. 
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4. Fud-granskningen 
Öivind Toverud presenterade tidsplan/arbetsordning för rådets granskning av Fud-
programmet 2010. Beslut om texterna kommer att tas på rådsmötet 12 maj. Rapporten 
mallas och gör klar för tryckning senaste den 16 maj.  
NWTRB (US Nuclear Waste Technical Review Board) kommer att bidra till rådets 
granskning och två ledamöter, Ron Latanision och George Hornberger, samt NWTRB 
kanslichef Daniel Metlay deltar i rådsmötet 24 – 25 mars 2011.  
 
Ledamot Harms-Ringdahl och Högdahl poängterade vikten av en administrativ plattform 
under Fud-granskningen. t.ex. forumet ”Molnet” där man kan ladda upp dokument och 
diskutera online. Kansliet undersöker saken.  
 
5. Övrigt 
Symposium, MIT november 2010. Ledamot Forsling redogjorde för ett symposium i 
MIT i november 2010 om kopparkorrosion. Dokumentation från symposiet görs 
tillgängligt på rådets hemsida.  
 
Debattartikel. Vice ordföranden Bråkenhielm ledde en diskussion om rådet ska skriva en 
debattartikel i samband med SKB:s ansökan 16 mars. Kansliet undersöker möjligheten att 
engagera en journalist att ta fram utkast till artikel och ta fram en kort beskrivning av rådet 
och dess roll i samband med ansökan.  
 
Enskilda samtal med ledamöterna. Ordförande Carlsson berättade om enskilda samtal 
med rådets ledamöter. Arbetsmiljön bland ledamöterna uppfattas som god. Ledamöterna 
upplever att de har bra kontakt med kansliet och att det finns en tillåtande atmosfär inom 
rådet som helhet. Samtliga ledamöter vill sitta kvar under sin förordnandetid. Det finns hos 
ledamöterna en önskan om fler internationella besök  och mer internationell samverkan. 
Det finns även önskemål om en ökad samverkan med andra aktörer.  
 
Säkerhetsanalysens roll. Ledamot Wene presenterade pågående arbete om 
säkerhetsanalysens roll i uppförandet av ett slutförvar. Texten ska tryckas som en SOU och 
slutsatserna presenteras på ett seminarium hösten 2011.  
 
Ärende från Milkas. Kärnavfallsrådet har mottagit en inbjudan från Miljörörelsens 
kärnavfallssekretariet, Milkas, att delta i en diskussion med Paul Zimmerman på Sveriges 
Energiting 22 mars. Kärnavfallsrådets ledamöter har inte förutsättningar att delta i 
diskussionen och tackar nej till inbjudan.  
 
6. Översikt över rådets arbete 2011. 

En uppdaterat översikt över rådets arbete under 2011 presenterades. Peter Andersson har 
gjort en tidsaxel över rådets arbete under 2011. I tidsaxeln framgår viktiga datum i rådets 
verksamhet. I maj hålls bland annat  en workshop på Gimo herrgård i samarbete med 
Forum for Stakeholders (FSC) och Östhammars kommun. I juni överlämnas rådets Fud-
granskning till miljöministern. 

Ändrade datum för rådsmöten under 2011: 
• Rådsmöte nr 3 är ändrat från den 27 april till den 12 maj 
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• Rådsmöte nr 4 den 31 maj är ändrat till den 14 och 15 juni  med möjlighet till 
studiebesök på Clab och Äspö.  

 
Seminarium 15 juni då rådet anordnar ett seminarium i Äspö om bentonit, med 
deltagande från SKB. 
 

7. SSM:s och Kärnavfallsrådets roller och samverkan. 
Eva Simic, projektledare och Josefin Päiviö-Jonsson, projektchef, avdelningen för 
radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), berättade om SSM:s förberedelser 
och arbete att ta fram en projektorganisation inför SKB:s ansökan, som beräknas inkomma 
till myndigheten den 16 mars 2011. Myndigheten kommer efter en granskning av ansökan 
att lämna yttranden till regeringen. 
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