
 

 PROTOKOLL 1  

 
  Sammanträde nr 4/2019 

Postadress  Telefon  www.karnavfallsradet.se 
Regeringskansliet                     08-405 24 37 
Kärnavfallsrådet                         
103 33 STOCKHOLM   
    

 

KÄRNAVFALLSRÅDET 
Swedish National Council for Nuclear Waste 

 
 
 
 
Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 4/2019 
  
Datum:    3 september 2019 
Tid:   08.30–16.30 
Plats:   Garnisonen, Karlavägen 100 A, plan 8, Fänriken  
 
 
Ordförande: Carl-Reinhold Bråkenhielm (C-RB) 
Ledamöter: Ingmar Persson (ImP)  
 Jenny Palm (JP)  
 Lennart Johansson (LJ) 
 Mats Harms-Ringdahl (MHR) 
 Mikael Karlsson (MK) medverkade från punkt 3 
 Sophie Grape (SG) 
 Thomas Kaiserfeld (TK) medverkade från punkt 8 
 Tuija Hilding-Rydevik (THR) 
 
Sakkunniga: Hannu Hänninen (HH) 
 Ingvar Persson (IvP) 
 
Kanslichef: Peter Andersson (PA) 
 
Sekreterare: Johanna Swedin (JS) 
Bitr. sekreterare: Evis Bergenlöv (EB) 
 

 
 

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

2. Reflektioner från ledamöter 
Diverse reflektioner från ledamöter.  
 

3. Kunskapslägesrapport 2020. 
Genomgång och diskussion kring de olika underlag till kapitel som inkommit.  
Beslut:  Till nästa rådsmöte den 22 oktober ska texterna vara så pass färdiga att ett syntesarbete 
kan påbörjas. C-RB och THR påbörjar det arbetet. Vid rådsmötet den 6 dec ska beslutet om syntes 
tas. Ny tidplan sänds ut från kansliet.  

 
4. Utredning Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar SOU 2019:16 

IvP presenterar utkastet till yttrande och diskussion följde. IvP fortsätter att arbeta med yttrandet 
som ska lämnas till regeringen senast 23 september.  
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5. Remissyttrande om myndighetsansvaret för kärnavfallsfonden  
Föredragning av PA.  
Beslut: Kärnavfallsrådet ställer sig bakom förslaget.  
 

6. Studieresa till Finland 22–24 oktober 

EB presenterar program och upplägg för studieresan.  

  

7. OECD/NEA IDKM 

Beslut: TK nomineras som medlem och representant för rådet. 

 

8. Remissyttrande från Kärnavfallsrådet över SKB:s kompletteringar till regeringen  
Beslut: Genomgång och diskussion följde kring Kärnavfallsrådets yttrande där kansliet kommer att 
begära anstånd hos Miljödepartementet till den 1 november. Yttrande kommer dock att arbetas 
fram så långt som möjligt för att ligga som underlag till möte med miljöministern den 17 
september.  Om anstånd inte beviljas kommer yttrandet att insändas i den form som presenterats 
för miljöministern. 
 

9. Huvudförhandling om SFR 2 

PA presenterar hur upplägget kommer att se ut. Start 23 november vid Nacka Tingsrätt.  

PA planerar att närvara under vissa dagar vid förhandlingen.  

 

10. Seminarier  

-  Seminarium om stegvis prövning 12 november, World Trade Center 

JS berättar om upplägget kring seminariet. Diskussion. 

Beslut: Uppdrag till kansliet att slutföra planeringen och skicka ut inbjudan. 

- Seminarium om internationell kompetens planeras eventuellt under 2020.  

- Rådet undersöker möjligheter att ha lunchseminarium på universiteten under 2020 för att 

nå unga. 

Beslut: ImP, MHR och MK undersöker de universitet de har kopplingar till och tar vidare 

kontakt med kansliet.  

 

11. Kommande möte  

- 16 september äger ett möte rum med japanska forskare om svensk kärnteknisk- och 

miljölagstiftning. Medverkar gör C-RB och IvP.  

- Möte kring kompetensförsörjning den 17 okt på SSM. Representanter för Kärnavfallsrådet 

deltar. 

 

12. Genomförda möten 

- Workshop om Information and memory for future decision making 21–23 maj. 

- ABG 4–5 juni 

- Almedalen 2 juli 

- Möte om Vinnova-projekt ang. minnesbevarande, SSM den 2 september 

https://www.oecd-nea.org/rwm/workshops/2019/idkm/
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Rådet redogjorde för genomförda möten.  

 

 
 

Mötesdatum 2019 
22–24 oktober (studieresa till Finland)  
3 december Rådsmöte 
 
 
Övriga möten och konferenser  
http://www.erpw2019.eu/index.html 
https://wmsym.org/conference-information/wm2019/ 
Nuclear Decommissioning & Waste Management Summit 

The nuclear and social science nexus: challenges and opportunities for speaking 

across the disciplinary divide  

KYT2022 Seminar - "SOLID - Acquiring Social License for Disposal: trust and acceptance, 

organized by Tampere University and VTT. (Register here until 2 Oct 2019). 

 
 
 
 
 
 
Carl-Reinhold Bråkenhielm 
Ordförande 
 
      Vid protokollet 
      Evis Bergenlöv 
      sekreterare 

http://www.erpw2019.eu/index.html
https://wmsym.org/conference-information/wm2019/
http://go2.wplgroup.net/click/fhf8-1b8a1h-kq3fnz-9hscgk63/
https://ceiden.com/wp-content/uploads/2019/06/NEA-workshop-Call-for-Papers-Nuclear-Energy-and-the-Social-Sciences-002.pdf
https://ceiden.com/wp-content/uploads/2019/06/NEA-workshop-Call-for-Papers-Nuclear-Energy-and-the-Social-Sciences-002.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fulqr.mjt.lu%2Flnk%2FCAAAAF81Sh0AAAAAAAAAAFtX-54AAP-KDBsAAAAAAAVvlQBdchpPvhPWMdAdRqqproWXIBIV5QAFNnQ%2F1%2FcMahP0WVb0j8Y3rcIJZMfw%2FaHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcmVnL0tZVDIwMjJfMDdfMTBfMTk&data=02%7C01%7CSuvi.Karvonen%40vtt.fi%7C5650b38d7dc54024413008d732a557aa%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637033558028028758&sdata=EopFGfcbrNzTrAzdCBSEQIOBfnoLlmRyD%2F8Bk982u%2Bs%3D&reserved=0

