
   
 PROTOKOLL 1 (3) 
 
 2010-09-20 Sammanträde nr 6/2010 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax www.karnavfallsradet.se 
Vasagatan 8-10, 4 tr delvi Vasagatan 8-10, 4 tr 08-405 24 37 08-20 10 66  
103 33 STOCKHOLM trappuppgång B, Stockholm    
 

KÄRNAVFALLSRÅDET
Swedish National Council for Nuclear Waste 

 
 
 
Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 6/2010 
 
Tid: Den 7 september 2010 
 
Plats: Hotell Parc Bellevue, Luxembourg 
 
Närvarande: 
 
Ledamöter: Torsten Carlsson, ordf. 
 Carl Reinhold Bråkenhielm, vice ordf.  
 Willis Forsling 
 Lennart Johansson 
 Tuija Hilding-Rydevik 
 Karin Högdahl 
 Lena Andersson-Skog 
Sakkunniga:  Hannu Hänninen 
Kanslichef Eva Simic 
Sekreterare Holmfridur Bjarnadottir  
Assistent   Karolina Brogan 
Konsult:   Annika Olofsdotter 
 
 
1. Mötets öppnande, val av justeringsperson samt föredragningslista 
Beslut: Ordföranden förklarade mötet öppnat och föredragningslistan godkändes. 
 

2. Besök till DG Energy 8 september 
Ledamöterna uppmanas förbereda 2-3 frågor var som kan ställas till representanterna från 
DG Energy.  
 
3. Kunskapslägesrapport 2011 
Eva Simic presenterade tidplanen till kunskapslägesrapporten: 
 
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 
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Därefter följde diskussioner i de olika ”skrivargrupperna”. Omfattningen på rapporten 
planeras till ca 60 sidor och varje avsnitt bör rymmas inom ca 10 sidor. Det genomgående 
temat i Kunskapslägesrapport 2011 är kunskapsproduktion och hur den kunskapen används 
och tolkas.  
 
4. Kärnavfallsrådets granskning av Fud 2010. Tidsplan mm. 
Rådets granskning av Fud-program 2010 kommer formellt att påbörjas efter årsskiftet 
eftersom rådets alla ledamöter är upptagna med arbetet med Kunskapslägesrapport 2011 
tills dess. En granskningsplan kommer att redovisas och beslutas om under rådsmötet den 9 
december. Rådets granskning av SKB:s Fud-program ska överlämnas till miljöministern i 
juni 2011. 
 
5. Övrigt: 
  
Kärnavfallsrådets seminarium hösten 2010. 
HB och ES presenterade ett utkast till program för seminariet den 17 november. Seminariet 
kommer att handla om hur begreppen BAT, optimering och alternativa metoder ska kunna 
användas som beslutskriterium i en värld med kontinuerlig teknikutveckling.  
 
Kärnavfallsrådets roll under granskningen av SKB:s ansökan.  
Eva Simic redogjorde för det arbete som pågår i arbetsgruppen med att definiera rådets 
roll. En utgångspunkt är att representanter för Miljödepartementet har uttryckt önskemål 
om att rådet ska komplettera SSM:s granskning och ta upp frågor som SSM inte tar upp, 
snarare än att göra en egen detaljerad granskning av ansökan. Vad detta innebär i praktiken 
ska rådet diskutera vid sitt nästkommande möte den 21-22 oktober. 
 
Ledamöterna fick i uppdrag att till den 24 september lämna besked till kansliet om hur 
mycket tid de kan avsätta för rådets hantering av SKB:s ansökan under 2011. 
 
FSC country workshop i Sverige i maj 2011 
Eva Simic informerade om att Sverige kommer att vara värd för nästa landsworkshop som 
arrangeras inom ramen för NEA:s arbetsgrupp Forum for Stakeholder Confidence (FSC). 
Workshopen kommer att hållas på Gimo herrgård i Östhammars kommun den 4-7 maj 
2011. 
 
Info från R&R-mötet (NEA) i juni 
Carl Reinhold Bråkenhielm informerade från det senaste mötet inom NEA:s arbetsgrupp 
för omvändbarhet och återtagbarhet (R & R, dvs. reversibility och retrievability).  
 
Bråkenhielm informerade också om den konferens som NEA/OECD organiserar den 14-15 
december inom detta område i Reims, Frankrike. Titeln är ”Reversibility and 
Retrievability: A Conference and Dialogue in Planning for Geological Repositories of 
Radioactive Wastes”. 
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Vid protokollet: Justeras: 

 
 
 
Karolina Brogan Carl-Reinhold Bråkenhielm  

 
 
 
       Torsten Carlsson 

       Ordförande 
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