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  Sammanträde nr 3/2019 

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 3/2019 
  
Datum:    14 maj, 2019 
Tid:   08.30–16.30 
Plats:   Garnisonen, Karlavägen 100 A, plan 8, Kaptenen  
 
 
Ordförande: Carl Reinhold Bråkenhielm (CRB), medverkade punkt 3 tom. 13 
Ledamöter: Ingmar Persson (ImP)  
 Jenny Palm (JP), medverkade under fm  
 Karin Högdahl (KH) 
 Lena Andersson-Skog (LAS) 
 Lennart Johansson (LJ) 
 Mats Harms – Ringdahl (MHR), medverkade punkt 3 tom. 13 
 Tuija Hilding – Rydevik (THR) 
 
Sakkunniga: Hannu Hänninen (HH) 
 Ingvar Persson (IvP) 
 
Kanslichef: Peter Andersson (PA) 
 
Sekreterare: Johanna Swedin (JS) 
Bitr. sekreterare: Evis Bergenlöv (EB) 
 
Under pkt 10:   Helene Åhsberg, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB AB) 

Allan Hedin, (SKB AB) 
Mikael Gontier, (SKB AB) 
Johannes Johansson, (SKB AB) 
Ella Ekeroth, (SKB AB)  

 
 

1. Mötets öppnande, föredragningslista 
Beslut: Föredragningslistan fastställdes och THR förklarade mötet öppnat.  
 

2. Reflektioner från ledamöter 
Diverse reflektioner från ledamöter. Bl.a. rapporterade THR från IDKM-seminariet den 21-23 maj. 
 

3. Kunskapslägesrapport 2020. 
Genomgång och diskussion kring de olika underlag till kapitel som inkommit.  
Beslut: Till rådsmötet den 3 september ska texterna vara så pass klara att det går att skriva en 
syntes. Syntesarbetet diskuteras vid det rådsmötet. Texterna ska vara max 5 sidor (förutom 
tabeller, bilder mm).   
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4. Almedalen 2019, tisdag 2 juli 

Information om den fortsatta planeringen kring Kärnavfallsrådets panelsamtal i Almedalen den 2 
juli kl. 12.00-13.00. Syftet med panelsamtalet är att bredda målgruppen och nå den yngre 
generationen kring frågor rörande kärnavfall. Upplägget är att rådets ledamöter tillsammans med 
fyra stycken studenter från olika universitet i Sverige samtalar kring frågor rörande kärnavfall. 
Moderator är Anders Borg, Intellecta AB. KH, ImP, MK och CRB medverkar från rådet. PA och EB 
medverkar från kansliet.  
 

5. Utredning Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar SOU 2019:16 
Beslut: Arbetsgrupp bildades för att skriva remissvar från rådet. Gruppen består av IvP, MHR, 
CRB, LJ och THR. Rådet begär förlängd remisstid ca 3 veckor. IvP börjar skissa på ett yttrande. 
Kansliet beställer tryckta exemplar av utredningen till varje gruppmedlem.  
 

6. Genomförda möten och seminarier  
- 9–11 april, Modern2020 

LJ, PA och JS informerar från mötet som de medverkat i.  
 

- 3 maj, möte med SSM 
CRB informerar från mötet med SSM 

 
7. Seminarier om Information and memory for future decision making 21-23 maj 

https://www.karnavfallsradet.se/en/workshop-information-and-memory-for-future-

decision-making-radioactive-waste-and-beyond 

THR och JS informerar om kommande workshop den 21–23 maj, Näringslivet hus.  
 

8. Rapport om andra länders avfallshantering 
Syftet med rapporten är att ge en översikt av hur olika länder hanterar sitt kärnavfall och använda 
kärnbränsle, även i Sverige. Det är en enkel översikt för att nå fler läsare, både de som är insatta i 
frågan och de som vill lära sig mer. Det finns länkar för vidare läsning. 
 

9. Advisory Bodies to Government (ABG)  
CRB, THR och PA kommer att medverka vid ABG-mötet den 4–5 juni. 

 
10. SKB presenterar sina kompletteringar till regeringen 

Representanterna från SKB redogjorde för kompletteringar som överlämnats till regeringen. 

Presentationerna kommer att översändas till kansliet.  

 

11. SKB:s kompletteringar till regeringen 

Beslut: En arbetsgrupp skapas som arbetar med rådets remissvar på SKB:s kompletteringar till 

regeringen under sommaren. Sista svarsdatum 13 september. Kansliet administrerar gruppen 

under sommaren. HH, ImP, KH, IvP, LJ, MHR planerar att ingå. PA är sammankallande. Rådet har 

framfört önskemål om att träffa miljöministern i samband med överlämnandet av sitt remissvar.   

 

12. Seminarium om stegvis prövning 

Beslut: Datumet för seminarium om stegvis prövning blir den 12 november.  

https://www.karnavfallsradet.se/en/workshop-information-and-memory-for-future-decision-making-radioactive-waste-and-beyond
https://www.karnavfallsradet.se/en/workshop-information-and-memory-for-future-decision-making-radioactive-waste-and-beyond
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Diskussion kring upplägg diskuterades.  

 

13. Övrig 

LAS som varit med i Kärnavfallsrådet sedan 2003 avtackades av CRB och rådet då det var hennes 

sista möte i Kärnavfallsrådet. 

 

 
Mötesdatum 2019 
3 september  
22–24 oktober (planerad studieresa till Finland)  
3 december 
 
 
Övriga möten och konferenser  
http://nsfs.org/wp-content/uploads/2019/01/NSFS2019-second_announcement.pdf 
https://www.iaea.org/events/management-of-spent-fuel-conference-2019 
http://www.erpw2019.eu/index.html 
https://wmsym.org/conference-information/wm2019/ 
 
 
 
 
 
 
 
Carl Reinhold Bråkenhielm 
Ordförande 
 
      Vid protokollet 
      Evis Bergenlöv 
      sekreterare 

http://nsfs.org/wp-content/uploads/2019/01/NSFS2019-second_announcement.pdf
https://www.iaea.org/events/management-of-spent-fuel-conference-2019
http://www.erpw2019.eu/index.html
https://wmsym.org/conference-information/wm2019/

