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Tid: Den 18 juni 
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ledamöter: Torsten Carlsson, ordf. 
 Carl Reinhold Bråkenhielm, vice ordf.  
 Willis Forsling 
 Lennart Johansson 
 Tuija Hilding-Rydevik 
 Anna Jarstad 
 Karin Högdahl 
 Mats Harms-Ringdahl 
Sakkunniga: Hannu Hänninen 
Kanslichef: Eva Simic 
Sekreterare: Holmfridur Bjarnadottir  
Assistent:   Karolina Brogan 
 
 
1. Mötets öppnande, val av justeringsperson samt föredragningslista 
Beslut: Ordföranden förklarade mötet öppnat och föredragningslistan godkändes. 
 

2. Kunskapslägesrapport 2011 (se bilaga 1 ) 
Rådet diskuterade det förslag till innehåll som redovisades i bilaga 1. Ett förslag till 
ändring som framfördes var att dela upp avsnitt 2a (Alternativa metoder) i två delar, en 
med fokus på teknikutveckling och den andra med en samhällsvetenskaplig inriktning. 
 
När det gäller avsnitt 2c blir den nya rubriken ”Säkerhetsanalysens roll i projektering och 
genomförande av slutförvaret för använt kärnbränsle”.  
 
Den tidplan som gäller för arbetet med kunskapslägesrapport 2011 är: 
18 juni 2010 Beslut som innehåll 
7 september 2010 Redovisning av preliminärt innehåll vid rådsmöte nr 6 
21 oktober 2010 Redovisning av fullständiga utkast vid rådsmöte nr 7. 
9 december 2010 Årets sista rådssammanträde och redovisning av 

slutliga texter för beslut om godkännande i rådet 
December till mitten av januari Textbearbetning av kansliet, mallning och tryckning av 

rapporten 
Februari 2011 Överlämning av rapporten till miljöministern 
 
 
Rådet beslutade att godkänna förslaget med föreslagen ändring enligt ovan.  
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3. Djupa borrhål - lägesrapport från Karl-Inge Åhäll. 
Se ppt-presentationen i bilaga 3. Karl-Inge Åhälls delrapport kommer att fungera som ett 
underlag till Kunskapslägesrapporten 2011. 
 
4. Kärnavfallsrådets granskning av SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt 
kärnbränsle (se bilaga 2) 
En inledande diskussion fördes om rådets rådgivande roll gentemot regeringen och det 
underlag som fanns redovisat i bilaga 2. Arbetsgruppen kommer att träffas i augusti och 
diskutera vidare. Vid rådets nästa sammanträde den 7 september gör arbetsgruppen en 
lägesrapport. 
 
 
 
 

 

 

 
Vid protokollet: Justeras: 

 
 
 
Karolina Brogan Carl-Reinhold Bråkenhielm  

 
 
 
       Torsten Carlsson 

       Ordförande 
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