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Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 3/2015 
  
Datum:    12 maj, 2015 
Tid:   09.00-16.30 
Plats:   Garnisonen, Karlavägen 100A 
 
 
Ledamöter: Carl Reinhold Bråkenhielm (CRB), ordförande 
 Lena Andersson-Skog (LAS) 
 Mats Harms-Ringdahl (MHR) 
 Tuija Hilding-Rydevik (THR) 
 Karin Högdahl (KH) 
 Lennart Johansson (LJ) 
 Mikael Karlsson (MK) 

Jenny Palm (JP) 
 
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  

CRB har tillsammans med Sophie Grape, Ingvar Persson, HB och PA träffat riksdagsledamöter och 
sakkunniga från Centernpartiet. Vid mötet presenterades rådet och dess roll samt utvalda delar ur 
2015 års kunskapslägesrapport.  
 
CRB har tillsammans med HB träffat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) 
informationsavdelning. SKB berättade om sitt informationsarbete och om en 
opinionsundersökning om kärnavfall som genomförts i Östhammar och Oskarshamn. SKB har 
enligt informationen fortsatt högt förtroende i kommunerna.  
 
CRB har tillsammans med HB deltagit i ett möte med Advisory Bodies to Government (ABG) som 
är en sammansättning av Kärnavfallsrådets motsvarigheter (d.v.s. regeringsrådgivare) i olika 
länder. Med på mötet fanns representanter från Sverige, USA, Storbritannien, Schweiz, Frankrike 
och Tyskland. Huvuddiskussionen vid mötet handlade om återtag av kärnavfall.  
 
MK informerade om att Miljömålsberedningen har fått i uppdrag att inom ramen för 
miljömålssystemet föreslå hur ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och 
långsiktig klimatpolitik kan utformas. MK föreslår att någon från Miljömålsberedningen eller 
Energikommissionen bjuds in till kommande rådsmöte för att informera om arbetet.  
 
 

http://www.mkg.se/advisory-bodies-to-government-abg-mots-i-stockholm
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3. Kärnavfallsrådets riskseminarium 
– Information från planeringsgrupp 

MHR och LJ informerade om planerna för Kärnavfallsrådets novemberseminarium som detta år 
kommer att handla om strålning och risk.  
 
 

 4a. Nationell kompetensförsörjning    
– Presentation av rapporten Nationell kompetens inom strålskyddsområdet  

Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 uppdragit åt Strålsäkerhetsmyndigheten att granska 
kompetensläget inom strålskyddsområdet utifrån de brister som identifierats i en tidigare 
kompetenslägesrapport som myndigheten lämnade till regeringen 2011. Leif Moberg, tidigare 
forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, presenterade rapporten som han författat åt 
myndigheten. 

 
 

 4b. Rådets framtida arbete vad gäller kompetensbehov   
Rådets arbete gällande kompetensförsörjning diskuterades. Det råder enighet i rådet om att 
frågan om kompetens inom kärnavfallsområdet är relevant och aktuell för rådet att 
uppmärksamma, eventuellt som ett kapitel i Kunskapslägesrapport 2016. 
Beslut: Kansliet sammanfattar diskussionen från rådsmötet och bjuder in intresserade ledamöter 
till ett planeringsmöte under vecka 25.  

 
 
5. Innehåll i Kunskapslägesrapport 2016  

– Kapitel om risk och riskuppfattningar 
– Kapitel om jordbävningar i Sverige 
– Kapitel om Mätprogram  
– Kapitel om Etisk osäkerhet 
– Kapitel om Avveckling och rivning 
– Kapitel om Kompetensförsörjning? 
 

Författarna till de olika delarna redogjorde för vad texterna kommer att handla om.  
 
 

6. Rådets granskning av tillståndsansökan om kärnbränsleförvaret 
– Yttrande till mark – och miljödomstolen ska lämnas senast 26 juni 2015 
– Översikt över rådets kvarstående synpunkter och SKB:s kompletteringar i rådets frågor.  
– Nästa steg 
 

Beslut: CRB och kansliet författar ett förslag till yttrande som cirkuleras till ledamöter och 
sakkunniga för synpunkter och godkännande.  
 
 

7. Institutet för framtidsstudier (IFF) – gemensamma frågeställningar?  
Gustaf Arrhenius, VD för IFF, presenterade institutets forskningsprogram 2015-2020.   

Det går att prenumerera på IFF:s nyhetsbrev samt få inbjudan till seminarier via länken: 
http://www.iffs.se/om-institutet/nyhetsbrev/ 
 
 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Fortsatt-kompetensbrist-inom-stralskyddsomradet/
http://www.iffs.se/wp-content/uploads/2010/11/forskningsprogram_2015_2020b.pdf
http://www.iffs.se/om-institutet/nyhetsbrev/
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8. Remiss: SSM:s granskning av SKB:s ansökan om tillstånd för SFR 
Kärnavfallsrådet har fått ansökan om tillstånd för utbyggnad av SFR för kännedom med möjlighet 
att lämna synpunkter. SSM har haft ett informationsmöte om SKB:s ansökan om tillstånd för SFR. 
SSM har skickat ansökan på remiss till ett flertal organisationer och frågar efter synpunkter på 
tillståndsansökans fullständighet samt på SKB:s argumentation i sakfrågor.  
 

 
 

9. Seminarium om SSM:s forskningsrapporter 
Kärnavfallsrådet kommer att uppmärksamma SSM:s preliminära granskningsrapporter i form av 
ett seminarium. Upplägget för seminariet diskuterades.  
Beslut: Kansliet meddelar SSM att rådet har möjlighet att samordna seminariet. Det är osäkert när 
SSM kommer att publicera rapporterna Rådet behöver ungefär tre månader, från det att 
rapporterna publiceras, för att förbereda ett seminarium och läsa in sig på materialet.  
 
 

10. Studieresa, 13–14 oktober 2015  
– Uppdatering av föreberedelser. 

HB informerade om studieresan. SURAO:s informationschef håller på att ta fram ett program till 
resan som inkluderar möten med följande aktörer: 
- SURAO, Radioactive Waste Repository Authority (www.surao.cz) 
- Ministeriet och/eller tillsynsmyndigheten (SÚJB, www.sujb.cz) 
- Arbetsgruppen “Working Group for Dialogue on the Site Selection Process for a Deep 
Geological Repository” som består av representanter från kommunerna, NGO:s, universitet och 
nationella myndigheter, samt en studieresa till slutförvaret Repository Richard.  
För att använda tiden så bra som möjligt föreslås att vi åker till Tjeckien redan på måndagen den 
12:e oktober. HB kommer att skicka mer information under vecka 21.  

 
11. Övrigt 

– Seminarium tillsammans med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (RiFo) 
Den 9 december planerar Kärnavfallsrådet att tillsammans med RiFo hålla ett seminarium för 
riksdagens ledamöter.  
 
 

Rådets verksamhet 2015  
 
Rådsmöten 2015 
Rådsmöte 4:   27 augusti 2015. 
Rådsmöte 5:   (12), 13, 14 oktober, 2015. Studieresa till Tjeckien  
Rådsmöte 6:   1 december, 2015.  
Rundabordssamtal: 1 december, 2015 
 
Övriga viktiga datum 
15-17 juni Ethics of Exposures to Ionising Radiation (RICOMET 2015), Brdo Castle, Slovenia 
20-21 okt Workshop, Deep Borehole, Embassy Suites Washington DC, USA 
17-19 nov 4th International Conference on Nuclear Decommissioning, ICOND, Bonn 
9 dec Seminarium för riksdagen, tillsammans med RiFo.  
 

 

http://rifo.se.space2u.com/?page_id=13
http://ricomet2015.sckcen.be/en
http://www.icond.de/
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Carl Reinhold Bråkenhielm     Vid protokollet: 
Ordförande      
      Peter Andersson, 
      Sekreterare    


