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Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 5/2020 
  
Datum:    22 oktober 2020 
Tid:   09.00-16.00 
Plats:   Fänriken, Garnisonen  
 
 
Ordförande: Carl-Reinhold Bråkenhielm (C-RB) 
Ledamöter: Ingmar Persson (ImP)  
 Mats Harms-Ringdahl (MHR) 
 Mikael Karlsson (MK) 
 Sophie Grape (SG) 
 Thomas Kaiserfeld (TK)  
 Karin Högdahl (KH) 
 
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 C-RB förklarade mötet öppnat.  

 
2. Reflektioner från ledamöter 

Diverse reflektioner från ledamöter och kansli. 

 
3. Presentation av SKB:s VD Johan Dasht och kommunikationschef Anna Porelius  

Presentation av VD Johan Dasht och efterföljande frågor från rådet.   

4. Remissvar och aktuella remisser 

- Förslag till remissvar på remiss från Miljödepartementet om Förslag till förordning om 

ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, svar senast 26 oktober, 2020 

 IvP redogör för rådets yttrande. 

 Beslut: Yttrandet sänds till Miljödepartementet 
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- Remiss av förslag till föreskrifter om konstruktion, värdering och redovisning 

 samt drift av kärnkraftsreaktorer, svar senast 29 januari, 2021. 

IvP förbereder ett yttrande från rådet som tas upp på nästa rådsmöte. 
    

5. Plan för målgruppskommunikation 

EB redogjorde dels för dokumentet kring kommunikation och målgrupper som 
beredningsgruppen tagit fram under planeringsdagarna i augusti på Rosersberg dels hur vissa 
länder arbetar för att engagera och involvera den yngre generationen i frågan om hantering av 
radioaktivt avfall.  
Diskussion följde och kommer att fortsätta vid nästa rådsmöte. 

 
6. Verksamhetsplanering 2021 

Beslut: Kärnavfallsrådets verksamhetsplanering för 2021 samt förslag till budget 2021 beslutades 
och översänds till Miljödepartementet.   

 
7. Kunskapslägesrapport 2022 

Ett underlag till preliminärt innehåll för kommande KLR 2022 ska ställas samman och tas upp vid 
nästa rådsmöte.  

8. Nya ledamöter till Kärnavfallsrådet  

Rådet diskuterade namnförslag för nya ledamöter i rådet.  
Beslut: Ordföranden uppdrogs att kontakta M-dep med förslag. 
 

9.  SKB:s rapportering från Lot-försöken 

ImP redogör för SKB:s rapport från Lot-försöken 
Beslut: Rådet avvaktar SSM:s granskning och återkommer när den är klar. 
 

10. SKB:s bemötande av rådets yttrande över Fud-2019 

IvP redogör för utkast till brev från rådet om SKB:s bemötande .  
Beslut: Brev sänds efter justering till Miljödepartementet med kopia till SSM och SKB. 
 

11. Information om genomförda möten 

CRB redogör för mötet med Miljödepartementet den 7 oktober. 
JS redogör för OECD/NEA FSC – mötet. 
PA med flera rapporterar från mötet om kompetens på SSM den 6 oktober.  
SG, MHR, IngP redogör för mötet på SSM om kompetens den 20 oktober. 
Beslut: Skrivelse sänds till Miljödepartementet rörande samverkansplattformen och framtida 
kompetensförsörjning. 
 

12. Information om kommande möten 

Information och anmälan görs på: Conference on Geological Repositories (ICGR), 7-11 June 2021 
(Helsinki, Finland) 
 

13. Övrigt 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/aktuella-remisser/remisser/forslag-till-foreskrifter-om-konstruktion-av-karnkraftsreaktorer-ssmfs-k/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/aktuella-remisser/remisser/forslag-till-foreskrifter-om-vardering-och-redovisning-av-stralsakerhet-for-karnkraftsreaktorer-ssmfs-a/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/aktuella-remisser/remisser/forslag-till-foreskrifter-om-drift-av-karnkraftsreaktorer-ssmfs-d/
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_31984/sixth-international-conference-on-geological-repositories-icgr-advancing-geological-repositories-from-concept-to-operation
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Rådet beslutade att ändra rådsmötet den 27 januari 2021 till den 28 januari.  
 

14. Avslut 

 
 
 
 
 
 
Carl-Reinhold Bråkenhielm 
Ordförande 
 
      Vid protokollet 
      Evis Bergenlöv 
      sekreterare 


