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1. Mötets öppnande, föredragningslista   
Beslut: Föredragningslistan godkändes. Torsten förklarade mötet öppnat 
 
 
2. Reflektioner från ledamöter  
Hannu har varit med och ordnat ett seminarium om generation 4 reaktorer. Vid seminariet 
föreläste många bra föreläsare och Hannu skickar deras kontaktuppgifter till Holmfridur.  
  
Ingvar har deltagit i SSM:s arbete med att uppfylla ett tilläggsuppdrag från regeringen att i 
samråd med Riksgäldskontoret och Kärnavfallsfonden göra en översyn av den så kallade 
finansieringslagen (lagen om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet.) Arbetet ska presenteras på ett informationsmöte onsdagen den 25 
april och SSM kommer att avrapportera sitt arbete till regeringen den 31 maj 2012. 
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Holmfridur har varit på Riskkollegiets lunchseminarium ”Oberoende granskning inom 
Strålsäkerhetsmyndigheten” den 18 april. SSM var värd för seminariet som var det tredje i 
en seminarieserie som diskuterar utmaningar i gränslandet mellan utförande och 
granskande myndighetsutövning. De fem myndigheterna som är vidtalade är 
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen. 
Som avslutning på seminarieserien bjuds samtliga inblandade myndigheter till ett 
uppföljande och publikt seminarium under hösten 2012, där lärdomar från seminarieserien 
diskuteras. 
 
 
3. Arbetet med SKB:s ansökan 
Beslut: Yttrandet från Kärnavfallsrådet till miljödomstolen angående eventuella 
kompletteringar ska delas upp i två delar. Del ett kommer att hantera ansökan 
övergripande, kansliet sätter samman en arbetsgrupp och författar ett utkast till 
yttrande. Del två av yttrandet kommer att hantera de olika kapitlen i SKB:s ansökan 
och ansvariga för de olika delarna sätter tillsammans med övriga ingående i gruppen 
samman ett utkast till yttrande. Rubrikerna Inledning, Frågeställning och 
Kompletteringsbehov används. Kompletteringsbehov sammanfattas i punktform. 
Förslag till yttrande sänds till kansliet som ansvarar för att sätta samman yttrandet 
till ett dokument.  
 
Clas Otto presenterade ett förslag till struktur för hur ett yttrande till miljödomstolen kan se 
ut. Syftet med den presenterade strukturen är öka förståelsen för det som presenteras i 
yttrandet. (se bilaga 1). 
 

 
4. Inkomna synpunkter till mark- och miljödomstolen    
Holmfridur presenterade de synpunkter avseende kompletteringsbehov som hittills 
inkommit till miljödomstolen. 

 
 

5. Uppföljning och utveckling av rådets samhällsvetenskapliga forskning 
I Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010, SOU 2011:50, kan man läsa: 
Under 2011 kommer SKB att utvärdera det samhällsvetenskapliga forskningsprogrammet. 
Rådet kommer att avvakta slutsatserna av denna utvärdering, och avser att efter fortsatt 
analys återkomma till frågan om hur den samhällsvetenskapliga forskningen inom 
kärnavfallsområdet lämpligen finansieras och organiseras. 
Olle Söderberg, SKB, arbetar med att utvärdera SKB:s samhällsvetenskapliga 
forskningsprogram. När hans arbete är klart och resultaten publicerade planerar rådet att 
bilda en arbetsgrupp för att utvärdera hur samhällsvetenskapliga forskningen inom 
kärnavfallsområdet lämpligen finansieras och organiseras. 
  
 
6. Uppföljning av seminariet 28 mars 
Diskussion fördes angående de presentationer som hölls vid seminariet, samt de frågor som 
lyftes.  
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För att underlätta för diskussion vid kommande seminarier är det viktigt att inbjudna 
föreläsarna har sakkunskap och befogenhet att yttra sig i det ämne som behandlas.  
Kommande seminarier bör även ordnas så att det finnas möjlighet att ställa frågor till 
föreläsare i en efterdiskussion.  
 
 
7. Rådets studiebesök 17 – 18 oktober 2012 
I oktober planerar Rådet en studieresa till Frankrike för att träffa franska aktörer i 
slutförvarsfrågan samt studiebesök. Ett mycket preliminärt förslag till resplan har tagits 
fram: 
17 oktober, flyg till Paris, träffa OECD/NEA och därefter transport till Bure.  
18 oktober, studiebesök vid försöksanläggningar i Bure (mer information finns här). Efter 
studiebesöket transport tillbaka till Paris 
19 oktober flyg tillbaka till Sverige.  
 
 
8. Övrigt  
• Information om träff med Försvarsutskottet 26 april 

Torsten, Carl Reinhold, Mats och Holmfridur ska torsdagen 26 april träffa 
försvarsutskottet för att informera om Rådets verksamhetsplan samt 2012 års 
kunskapslägesrapport.  
 

• Information om möte med SSM 26 april 
Torsdagen 26 april ska Rådet träffa SSM för att bland annat informera om Rådets 
hantering av SKB:s ansökan. 
 

• Information om ABG möte 14 – 15 maj 2012 
Kärnavfallsrådet deltar arbetsgruppen ABG, Advisory Bodies to Government, 
sammanträde i Schweiz 14 – 15 maj 2012. Gruppen arbetar inom organisationen 
OECD/NEA och består av Kärnavfallsrådets motsvarighet i USA, Storbritannien, 
Schweiz, Frankrike och Tyskland.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras         
Torsten Carlsson      Vid protokollet: 
Ordförande      Peter Andersson 


