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1. Mötets öppnande, val av justeringsperson samt föredragningslista 
Beslut: Ordföranden förklarade mötet öppnat och föredragningslistan godkändes. 
 

2. Kunskapslägesrapport 2011 
På grund av att endast ett fåtal ledamöter närvarande vid sammanträdet kommer denna 
punkt istället att diskuteras vid rådets extrainsatta sammanträde den 18 juni. Ett förslag 
som framkom var dock att ledamot Hannu Hänninen skriver ett avsnitt i 
kunskapslägesrapporten som följer upp den diskussion om kopparkorrosion som har pågått 
det senaste året. 
 
3. Kärnavfallsrådets seminarium hösten 2010 
Inga synpunkter framfördes på utdelat underlag. 
 
4. Djupa borrhål – Lägesrapport från Karl-Inge Åhäll 
Denna punkt utgick från sammanträdet på grund av att så få ledamöter var närvarande. 
Åhäll gör sin redovisning vid ett kommande rådsmöte istället. 
 
5. Slutrapport – granskning av SKB:s platsval 
Öivind Toverud redovisade sina slutsatser om SKB:s platsval (se bilaga 2). 
 
Beslut: Rådet beslutade enhälligt att inte gå vidare med ytterligare studier kring SKB:s 
platsval. Rådet är av den uppfattningen att man har det underlag som behövs. 
 
6. Övrigt: 

Information från besöket i Sellafield: 
Holmfridur Bjarnadottir informerade om det studiebesök till Sellafield som hon deltog i 
den 4-7 maj 2010. Studiebesöket arrangerades av Östhammars kommun. I England har 



  
  2 (2) 

  

man nu valt att undersöka tre olika slutförvarsmetoder för att vara flexibel när det gäller 
platsvalet. Valet av slutförvarsmetod är beroende av vilken typ av berggrund som finns i 
det område man till slut väljer. När det gäller upparbetningsanläggningen i Sellafield är 
den en av de farligaste anläggningarna i Europa. 
 
Info om studiebesöket i september 
Studiebesöket till DG Energy i Luxemburg kommer att äga rum den 7-8 september, med 
avresa den 7 september och hemresa den 8 september. Flygresorna är bokade. Program för 
besöket i Luxemburg bör skickas ut innan sommaren. 
 
Förslag på nytt tema för rådsmötet i oktober 2010 
Det beslutades att rådsmötet i oktober blir ett internat. Mötet börjar kl 9.00 den 21/10 och 
avslutas i samband med lunch den 22/10. Kansliet återkommer med plats. Fokus för mötet 
är Kärnavfallsrådets roll i den formella beslutsprocessen och hur vi på bästa sätt hanterar 
SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle för att vara ett så effektivt stöd för 
regeringen som möjligt. 
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