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Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 8/2010
Tid: Den 9 december, 2010
Plats: Garnisonen, Stockholm
Närvarande:
Ledamöter

Torsten Carlsson, ordf.
Carl Reinhold Bråkenhielm, vice ordf. (from kl 13.00)
Willis Forsling
Lennart Johansson
Clas-Otto Wene
Mats Harrms-Ringdahl
Anna Jarstad
Tuija Hilding-Rydevik
Karin Högdahl

Kanslichef

Holmfridur Bjarnadottir

Assistent

Karolina Brogan

1. Mötets öppnande, val av justeringsperson samt föredragningslista

Beslut: Ordföranden förklarade mötet öppnat och föredragningslistan godkändes.
2. PM om Kärnavfallsrådets roll och ansvar

Kanslichef Holmfridur Bjarnadottir lade fram ett utkast till PM:et ”Kärnavfallsrådets roll
och ansvar inför granskningen av SKB:s ansökan”. Efterföljande diskussion ledde till
förslag till ändringar.
Beslut: Det beslöts att rapporten ska distribueras till samtliga ledamöter efter infogande av
förslagna ändringar. Kärnavfallsrådets presidie tar beslut om rapportens godkännande.
3. Rådets arbete med transparens.

Holmfridur Bjarnadottir lade fram utkast till rapporten ”Begreppet transparens på
kärnavfallsområdet”.
Beslut: Rådet beslutar att godkänna rapporten med nedan givna ändringar:
Referens ska göras till Team Syntegrity och Transparens. Exempelvis: ”I EU projektet
RISCOM II genomfördes en Workshop enligt ett särskilt protokoll ”Team Syntegrity” med
diskussion om begreppet Transparency mellan företrädare för aktörer i fem EU stater.”
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4. Förslag till kommande arbetsstruktur.

Ordförande Torsten Carlsson föreslog en ny arbetsstruktur för ledamöterna i framtagandet
av rapporter och i arbetet med SKB:s ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle. Den
nya arbetsstrukturen ska bestå av ett par arbetsgrupper som bygger på ledamöternas olika
kompetensområden.
5. Fud-granskning. Presentation av granskningsplan.

Öivind Toverud från Bromma Geokonsult presenterade granskningsplanen för
granskningen av SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder
för hantering och slutförvaring av kärnavfall.
Beslut: Rådet beslutar att godkänna granskningsplanen med mindre ändringar. Se bilaga 1.
6. Kunskapslägesrapport 2011

Författarna till de enskilda kapitlen i kunskapslägesrapporten presenterade sina texter.
Rapporten kommer att läggas fram på möte ett med miljöminister Andreas Carlgren den 14
februari 2011.
7. Övriga frågor.

EU kommissionens förslag till rådets direktiv om hanteringen av använt kärnbränsle
och radioaktivt avfall. Kärnavfallsrådets yttrande.
Holmfridur Bjarnadottir och Ingvar Persson presenterade rådets förslag till yttrande.
Beslut: Rådet beslutar att godkänna Kärnavfallsrådets svar på remiss från
Miljödepartementet: Förslag till direktiv om hantering av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall. Dnr: M2010/4313/Mk.
Kärnavfallsrådets hemsida.
Punkten senareläggs tills nästa rådsmöte 1, 2011.
Den administrativa plattformen.
Punkten senareläggs tills nästa rådsmöte 1, 2011.
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