
 

 PROTOKOLL 1  

 
  Sammanträde nr 1/2019 

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 1/2019 
  
Datum:    29 januari, 2019 
Tid:   09.00-16.30 
Plats:   Lokal Fänriken, Garnisonen  
 
 
Ledamöter: Carl Reinhold Bråkenhielm (CRB), ordförande 
 Tuija Hilding-Rydevik (THR), punkt 1 t.o.m. 6 
 Ingmar Persson (ImP)  
 Karin Högdahl (KH) 
 Lennart Johansson (LJ) 
 Mats Harms-Ringdahl (MHR), punkt 1 t.o.m. 6 
 Mikael Karlsson (MK), punkt 4 t.o.m. 9 
 Sophie Grape (SG) 
 Thomas Kaiserfeld (TK) 

 
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 CRB förklarade mötet öppnat.  
 

2. Reflektioner från ledamöter 
Diverse reflektioner från ledamöter.  
Kärnavfallsrådet kommer under våren att sammanställa en rapport kring olika länders 
kärnavfallshantering. Den kommer att ges ut i rådets rapportserie och publiceras på webben.  
  
Information kring andra länders hantering av kärnavfall: 
I England har en ny policy om radioaktivt avfall lanserats: 
https://www.gov.uk/government/news/government-launches-new-policy-to-deal-with-
radioactive-waste 
 
I Schweiz har platsvalsprocessens andra steg blivit klart: 
https://www.nagra.ch/en/news/newsdetailen/we-are-ready-for-stage-3.htm 
 

https://www.gov.uk/government/news/government-launches-new-policy-to-deal-with-radioactive-waste
https://www.gov.uk/government/news/government-launches-new-policy-to-deal-with-radioactive-waste
https://www.nagra.ch/en/news/newsdetailen/we-are-ready-for-stage-3.htm
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Kärnavfallsrådet kommer under våren i ett nyhetsbrev att publicera det senaste som hänt inom 
kärnavfallsområdet.   
 

3. Kunskapslägesrapport 2020. 
Diskussion kring de olika kapitlen, ansvarsfördelning, innehåll och upplägg.  
Beslut: Varje kapitel ska relatera till den stegvisa prövningen och omfatta cirka 5 sidor. Kansliet 
återkommer med en kompletterande tidplan.   
 

4. Skrivelse om miljöorganisationernas finansiering 
IvP redogör för innehållet i skrivelsen.  Skrivelsen har skickats till Miljö- och energidepartementet.  
 

5. Almedalen 2019, tisdag 2 juli?  
Beslut: Kärnavfallsrådet medverkar i Almedalen den 2 juli kl. 12-13, plats: Österdahls brygga.  
Vidare kontakter tas. 
 

6. Rundabordssamtal med kommunerna 
Diskussionsfrågor kommer att sändas till Östhammar och Oskarshamns kommuner. Ett flertal 
ledamöter deltar i samtalet.  
  

7. 19 - 21 mars rådsmöte och avvecklingsresa - Greifswald 
Beslut: Kansliet arbetar vidare kring upplägg av studieresan. Det blir både besök angående 
avveckling av platsen Greifswald (5 reaktorer) och vid Max Planck institutet i Greifswald.   
 

8. 22 - 24 oktober, studieresa till Finland 
Diskussion kring studieresa till Finland. Även andra destinationer diskuterades.  
Beslut: Kansliet undersöker närmare och återkommer med alternativ. 
 

9. Övrigt   
Fråga från SKB om att träffa rådet och presentera forskning FUD-information. 
Beslut: Kansliet meddelar SKB att rådet önskar träffa SKB efter att de har lämnat Fud-program 
2019. 

 
 
 
Mötesdatum 2019 
19–21 mars (planerad studieresa)  
14 maj  
3 september  
22–24 oktober (planerad studieresa)  
3 december 

 

Övriga intressanta möten och konferenser 

http://www.erpw2019.eu/index.html 

https://www.iaea.org/events/management-of-spent-fuel-conference-2019 

http://nsfs.org/wp-content/uploads/2019/01/NSFS2019-second_announcement.pdf 

https://www.wplgroup.com/aci/event/nuclear-decommissioning-waste-management-

summit/ 

https://wmsym.org/conference-information/wm2019/ 

http://ihlrwm.ans.org/ 

http://www.erpw2019.eu/index.html
https://www.iaea.org/events/management-of-spent-fuel-conference-2019
http://nsfs.org/wp-content/uploads/2019/01/NSFS2019-second_announcement.pdf
https://www.wplgroup.com/aci/event/nuclear-decommissioning-waste-management-summit/
https://www.wplgroup.com/aci/event/nuclear-decommissioning-waste-management-summit/
https://wmsym.org/conference-information/wm2019/
http://ihlrwm.ans.org/
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Carl Reinhold Bråkenhielm 
Ordförande 
 
      Vid protokollet 
      Evis Bergenlöv 
      sekreterare 


