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Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 3/2016 
  
Datum:    Tisdag 31 maj 2016 
Tid:   09.00−16.30 
Plats:   Tennsoldaten, våning 8, Karlavägen 100, Stockholm 
 
  
Ledamöter: Carl Reinhold Bråkenhielm (CRB), ordförande 
 Lena Andersson-Skog (LAS) 
 Mats Harms-Ringdahl (MHR) 
 Tuija Hilding-Rydevik (THR) 
 Karin Högdahl (KH) 
 Lennart Johansson (LJ)  
 Thomas Kaiserfeld (TK) 
 Mikael Karlsson (MK)  Punkt 3 

Jenny Palm (JP)  
Ingmar Persson (ImP) 
 

Sakkunniga: Hannu Hänninen (HH) 
 Ingvar Persson (IvP) 
 
Kanslichef: Holmfridur Bjarnadottir (HB) 
 
Sekreterare: Johanna Swedin (JS) 
 Peter Andersson (PA) 
 

1. Mötets öppnande, föredragningslista 
Beslut: Föredragningslistan fastställdes och CRB förklarade mötet öppnat.  

 
2. Reflektioner från ledamöter  

LAS: informerade om utställningen Perpetual Uncertainty på Bildmuseet vid Umeå 
universitet, en utställning av samtida konst i atomkraftens tidsålder.  
 
14 juni kommer LJ att anordna ett halvdagsseminarium i Umeå med titeln Tjernobyl 30 år 
efteråt.  
 
25 april anordnade MHR tillsammans med Kungliga vetenskapsakademin ett seminarium 
med titeln Chernobyl – lessons learnt 30 years after. 
 
JS berättar om uppdateringen av rådets webbsida och ber ledamöter och sakkunniga att 
se över de texter som finns om dem på hemsidan.  
 

http://www.bildmuseet.umu.se/sv/utstaellning/perpetual-uncertainty/22269
http://www.odont.umu.se/om-institutionen/kalendarium/kalendervisning/?eventId=13178
http://www.odont.umu.se/om-institutionen/kalendarium/kalendervisning/?eventId=13178
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IvP jobbar åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) med förslag om att avveckla 
studsvikslagen. IvP arbetar även åt SSM med att behandla inkomna remissvar angående 
ny lag om strålskydd (Förslag till Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i 
svensk lagstiftning) 
 
HH har deltagit i The 6th International Workshop on Long-Term Prediction of Corrosion 
Damage in Nuclear Waste Systems, i Toronto. HH presenterade där en artikel som han 
m.fl. publicerat i Nature. Vid workshopen presenterades även Kanadas slutförvarskoncept 
där man planerar att använda stålkapslar.  
HH har även varit i Kina för att diskutera reaktormaterial.  
 
CRB har fått en förfrågan från en spansk tv kanal som vill göra en intervju om svensk 
kärnavfallshandering.  
 

3. Synpunkter till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
Rådets yttrande i sak till mark- och miljödomstolen angående Svensk 
kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd enligt miljöbalken i ett 
sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 
diskuterades. 
 
Beslut: Yttrandet skickas till mark- och miljödomstolen med de ändringar som bestämdes 
vid mötet. 
 

4. Klr 2017 
HB presenterade förslag till innehåll i Klr 2017 – tema ett sekel av utmaningar.  
 
Förslag till innehåll och författare efter diskussion: 

• Omvärldsanalys, författare: kansliet med hjälp av intresserade 
ledamöter/sakkunniga. 

• Utmaningar med teknikutveckling: Hur kan man ta till vara på tekniska 
landvinningar under den långa projekttiden: författare: ImP och HH 

• Politiska utmaningar, lokalt och nationellt: författare JP och MK?  
• Samhälleliga/kulturella förändringar och utmaningar: författare THR och CRB.  
• Ändrade rättsliga/politiska förutsättningar. Hur fastställdes kraven på slutförvar 

(SSM föreskrifter) och hur valdes gränsvärden? MHR och IvP.   
 
Författarna ser över möjligheter att skriva kapitel och lämnar in utkast till 
innehållsförteckning senast 26 augusti. 
 
 
 

http://www.nature.com/articles/srep24234
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Tidsplan  
 

  
 

5. Almedalen, 5 juli  
PA presenterade programmet.  
Mer information finns på Almedalsveckans hemsida: 
http://www.almedalsveckan.info/event/view/42035 
 
Beslut: MK kontaktar politiker för att delta i en panel. 
  

6. Studieresa, Schweiz, 19−21 oktober 2016  
PA presenterade förslag till program. 
Beslut: Kansliet arbetar vidare med utgångspunkt från det presenterade förslaget. 
 

7. Etikseminarium, 13 juni, Stockholm 
CRB informerade om seminariet. 
Mer information finns på: http://www.karnavfallsradet.se/utfragningar-seminarier 
 

8. USA:s kärnavfallsprogram 
Leif Eriksson, principal consultant, Nuclear Waste Dispositions, USA, berättade om vad 
som händer i USA med avseende på kärnavfall.  
 

9. Projekt om kunskapsbevarande och tidskapslar 
Claudio Pescatore, tidigare på OECD/NEA presenterade ett PM som ska ligga till grund för 
diskussion om en eventuell workshop om kunskapsbevarande och tidskapslar under 2017. 
 

31 maj 2016  Preliminärt beslut om innehåll 
6 september 2016 Redovisning av utkast till innehåll vid 

rådsmöte nr 4 
10 oktober 2016 Inlämning av textutkast till kansliet  
19 oktober 2016  Redovisning av textutkast på 

rådsmöte nr 5  
28 november 2016  Inlämning av slutliga texter till kansliet  
6 december 2016  Godkännande av slutliga texter vid 

rådsmöte nr 6  
December 2016  Slutlig textbearbetning av kansliet  
Sammanträde januari 2017  Godkännande av rapporten 

(telefonmöte)  
Januari Mallning och tryckning av rapporten  
Mitten av februari 2017  Överlämning av rapporten till 

miljöministern  

http://www.almedalsveckan.info/event/view/42035
http://www.karnavfallsradet.se/utfragningar-seminarier
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10. Rådets framtida roll 
CRB presenterade rådets gällande direktiv. Diskussion finns om att uppdatera direktivet.  
 

11. Övrigt 
CRB och Kärnavfallsrådet avtackade HB som kommer att avsluta sin anställning som 
rådets kanslichef 15 augusti 2016.  
 
PA kommer att ersätta HB som kanslichef från 15 augusti.  
 
JS kommer att ersätta PA som sekterterare från 15 augusti.  
 
Evis Bergenlöv har anställts som ersättare för JS och kommer att påbörja sin anställning 
som biträdande sekreterare 1 juli.  
 

12. Avslut 
 
 
 
Rådets verksamhet 2016  
 
Rådsmöten 2016 
Rådsmöte 4   6 september 
Rådsmöte 5   17–23 oktober 
Rådsmöte 6   6 december 
 
Övriga viktiga datum 
13 juni 2016, kl. 10−17, Etiska aspekter på kärnbränslecykeln, seminarium 
Plats: Piperska Muren, Stockholm 
13−15 juni 2016, SENIX 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Protokolljusterare         
Carl Reinhold Bråkenhielm      
Ordförande      
      Protokoll 
      Peter Andersson, 
      Sekreterare    

http://www.karnavfallsradet.se/utfragningar-seminarier
http://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=5669&PageId=34869
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