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1. Mötets öppnande, föredragningslista 
Beslut: Föredragningslistan fastställdes och C-RB förklarar mötet öppnat.  

 
2. Reflektioner, omvärldsanalys och kommunikation  
Diverse reflektioner från ledamöter och kansli. 

 
IvP har medverkat vid – Aarhus Convention & Nuclear (ACN) European Roundtable on 
”Radioactive Waste Management”. Läs mer på: ACN Round Table on RWM 2021 - Nuclear 
Transparency Watch (nuclear-transparency-watch.eu) 

 
JS berättar att Kärnavfallsrådets hemsida har uppdaterats med nytt innehåll om Översikt - 
avveckling av reaktorer och Finansiering av kärnavfallshantering 

 
3. Inbjudningar och omvärldsbevakning 
Kärnavfallsrådet får en rad inbjudningar till seminarier och konferenser, många finns samlade 
på sidan: Events - IGD-TP. 

 
4. Kunskapslägesrapport (Klr) 2022 

Diskussion och fastställande av innehåll i Kunskapslägesrapport för 2022. 

Beslut: Kansliet skickar ut en uppdaterad arbetsplan.  

http://www.nuclear-transparency-watch.eu/non-classe/acn-round-table-on-rwm-2021.html
http://www.nuclear-transparency-watch.eu/non-classe/acn-round-table-on-rwm-2021.html
https://www.karnavfallsradet.se/karnavfall-och-slutforvaring/oversikt-avveckling-av-reaktorer
https://www.karnavfallsradet.se/karnavfall-och-slutforvaring/oversikt-avveckling-av-reaktorer
https://www.karnavfallsradet.se/karnavfall-och-slutforvaring/finansiering-av-karnavfallshantering
https://igdtp.eu/events/
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5. Ersättning till ledamöter för extra arbete 
PA informerar om hantering av ersättning för extra ersättning. Ersättningen får uppgå till högst 
2000 kronor för varje utfört arbete och högst 4000 kronor per månad. Extra arbete är det 
arbete som ledamöter och sakkunniga gör på uppdrag av Kärnavfallsrådet. Kansliet 
sammanställer det extra arbete som utförts för respektive ledamot och redovisar detta på 
rådsmöten. Ledamöter och sakkunniga kompletterar om kansliet missat något arbete som bör 
ge ersättning. Ordföranden beslutar om ersättningen och beslutet skickas till 
miljödepartementet som bereder ärendet och hanterar utbetalningar. 
Beslut: Ansökan skickas till miljödepartementet gällande det extra arbete som redovisas vid 
mötet.  
 
6. Remissvar 

- Remiss av förslag till föreskrifter om konstruktion, värdering och redovisning samt drift 
av kärnkraftsreaktorer, svar senast 29 januari, 2021. 
IvP informerar om remissen.  
Beslut: Kansliet uppdras att be om förlängd remisstid. IvP skriver ett förslag till 
yttrande. 

 
- Remiss av strålsäkerhetsmyndighetens rapport (enligt EU-direktivet 2011/70/Euratom) 

Nationell plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall, svar senast 31 jan 2021 
PA informerar om remissen. 
Beslut: Kansliet uppdras att be om förlängd remisstid. LS och IvP kompletterar texten. 
Kansliet sammanställer ett förslag till yttrande.   

 
7. Reflektioner från möte med SSM 26/1 

C-RB och THR informerar om mötet med SSM:s generaldirektör Nina Cromnier, Johan 
Anderberg, chef på avdelningen för radioaktiva ämnen och Ansi Gerhardsson, chef för 
slutförvarsenheten. 
 

8. Implementeringsdokument 
C-RB informerar om implementeringsdokumentet som är tänkt som en fördjupning av 
verksamhetsplanen. Implementeringsdokumentet är ett levande dokument som 
uppdateras med arbetsuppgifter och förslag på projekt. Dokumentet diskuterades och 
uppdaterades.  
 

9. Rundabordssamtal med miljöorganisationer? 

- Förslagsvis em. 18 mars 
Rådet har tidigare haft återkommande rundabordssamtal med miljöorganisationer och 
föreslår att samtal under mars.  
Beslut: Kansliet skickar en inbjudan till MKG och Milkas (med tillhörande 
underorganisationer) för ett rundabordssamtal 15 mars, klockan 13–16.  

 
10. Övrigt 

Inga övriga frågor 
 

11. Avslut 
 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/aktuella-remisser/remisser/forslag-till-foreskrifter-om-konstruktion-av-karnkraftsreaktorer-ssmfs-k/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/aktuella-remisser/remisser/forslag-till-foreskrifter-om-vardering-och-redovisning-av-stralsakerhet-for-karnkraftsreaktorer-ssmfs-a/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/aktuella-remisser/remisser/forslag-till-foreskrifter-om-drift-av-karnkraftsreaktorer-ssmfs-d/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/globalassets/remisser/nap/nationell-avfallsplan-remiss
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/globalassets/remisser/nap/nationell-avfallsplan-remiss
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Kärnavfallsrådets sammanträden 2021 
12. Rådsmöte 2:  2021-03-17 
13. Rådsmöte 3:  2021-05-12 
14. Rådsmöte 4:  2021-09-01 
15. Rådsmöte 5:  2021-10-19 (- 2021-09-21, eventuellt studieresa) 
16. Rådsmöte 6  2021-12-01 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Carl-Reinhold Bråkenhielm 
Ordförande      Protokoll 
       Peter Andersson 
 


