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Swedish National Council for Nuclear Waste

Sammanträde nr 5/2018

Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 5/2018
Datum:
Tid:
Plats:

10 oktober, 2018
09.00-16.30
Hotell Möwenpick, Berlin

Ledamöter:

Tuija Hilding-Rydevik (THR), ordförande
Ingmar Persson (ImP)
Jenny Palm (JP)
Lennart Johansson (LJ)
Mats Harms-Ringdahl (MHR)
Mikael Karlsson (MK)

Sakkunniga:

Hannu Hänninen (HH)
Ingvar Persson (IvP)

Kanslichef:

Peter Andersson (PA)

Sekreterare:
Bitr. sekreterare:

Johanna Swedin (JS)
Evis Bergenlöv (EB)

1. Mötets öppnande, föredragningslista
Beslut: Föredragningslistan fastställdes och THR förklarade mötet öppnat.
2. Reflektioner från ledamöter
Flera av ledamöterna var på SSM:s strålsäkerhetsdag den 2 oktober och redogjorde därifrån.
IvP: Kommer delvis att arbeta med utredningen kring översyn av lagen om kärnteknisk
verksamhet som genom tilläggsdirektiv fått förlängd utredningstid till den 1 april 2019.
MK: Redogör för IPCC-rapporten som nyligen presenterats.
3. Kunskapslägesrapport 2020
Genomgång och diskussion av utsänt material kring kunskapslägesrapporten 2020. Tidplanen
diskuterades och justerades.
4. Seminarier och seminarieförslag
•

Rundabordssamtal med miljöorganisationernas

Den 3 december planeras rundabordssamtalet med miljöorganisationerna. Inbjudan skickas inom
kort.
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•
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Stegvis prövning

Det planeras vidare kring ett seminarium om stegvis prövning.
• Prevent to forget
THR redogör för workshopen Prevent to Forget som kommer att äga rum i maj 2019 och hur det
arbetet framskrider. Viktigt är att ha mycket tid för diskussion under workshopen.
5. Verksamhetsplan och budget 2019
PA redogör för rådets VP och budget 2019.
Beslut: Att godkänna VP utifrån de justeringar som gjordes under mötet.
Förslag till beslut rörande budgeten: Uppdrag till – kansliet, ordförande och vice ordförande att
se över kostnaderna i budgeten.
Mötesdatum 2019
Beslut:
29 januari
19–21 mars (planerad studieresa)
14 maj
3 september
22–24 oktober (planerad studieresa)
3 december
6. Genomförda möten
•

OECD/NEA FSC 25–17 oktober

PA och JS redogjorde från mötet. De kontakter vi får vid dessa möten är viktiga vid rådets
internationella studiebesök och när rådet ska redogöra för omvärldsbevakning i kommande
kunskapslägesrapporter.
•

SSM:s strålsäkerhetsdag, 2 oktober

Reflektioner kring SSM:s strålsäkerhetsdag.
•

Träff med departementet 8 oktober

PA redogör för mötet på departementet där frågor kring VP och förordnanden m.m. togs upp.
Departementet redogjorde också kring regeringens prövning av tillåtlighet enligt miljöbalken och
tillstånd enligt kärntekniklagen om ett slutförvar för använt kärnbränsle.
7. Övrigt
Information till nya politiska ledningen på Miljö- och energidepartementet
Beslut: Att informera den nya politiska ledningen på departementet om rådets arbete när
ledningen väl är på plats.

8. Avslut
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Tuija Hilding-Rydevik
Ordförande
Vid protokollet
Evis Bergenlöv
sekreterare

