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1. Mötets öppnande, föredragningslista 
Två punkter lades till på föredragningslistan:   

• SSM:s resultat från granskningen av SKB:s LOT-försök  

• Möte med SKB ang FUD-2022 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes därefter och C-RB förklarar mötet öppnat.  
 

2. Reflektioner, omvärldsanalys och kommunikation  
Diverse reflektioner från ledamöter och kansli. 

 
MK: Började den 15 mars att arbeta på Uppsala universitet. Han kommer som lektor att leda 
och utveckla forskningen för klimatledarskap. 
 
JS berättar att Östhammars kommun önskar en presentation om rådets länderrapport, 
Översikt av åtta länder - status april 2019 Rapport 2019_1 (karnavfallsradet.se). Rapporten 
kommer att kompletteras med flera länder och presentationen får göras därefter.   

 

https://www.karnavfallsradet.se/sites/default/files/documents/rapport_2019_1.pdf
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3. Kunskapslägesrapport 2022 

De insända texterna presenterades och diskussion följde.  

Beslut: Till rådsmötet den 12 maj bör texterna utvecklas så mycket som möjligt. Beslut om 
texter ska sedan tas den 1 december och till dess ska texterna vara helt färdiga från 
författarna.  
 

   
4. Regeringens tillåtlighetsprövning 
IvP redogjorde för processen kring regeringens tillåtlighetsprövning rörande slutförvaret. 
Diskussion följde. 
 
5. Aktuella remisser 

- SSM:s Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall 
Svar senast 30 april 2021 

IvP redogjorde för underlaget kring remissen. 
Diskussion följde. 

  
 

6. Inbjudningar och omvärldsbevakning 
Kärnavfallsrådet får en rad inbjudningar till seminarier och konferenser, många finns samlade 
på sidan: Events - IGD-TP. 
 

- Träff med miljöminister Per Bolund, onsdagen 28 april kl. 15.00-15.45 

Rådet diskuterade kommande möte med miljöminister Per Bolund 

- Rådets debattartikel i DN 

Diskussion följde kring uppföljning efter rådets debattartikel i DN den 7 mars. 

Beslut: Rådet beslutade att ta fram en slutreplik för publicering i Dagens Nyheter 

- Möte med SKB ang FUD-2022 

Beslut: Kansliet återkommer med datum om detta.   

 

7. Seminarium om gjutjärn i vår? 
Diskussion kring ett seminarium om gjutjärn som tidigast blir aktuellt till hösten.  
Beslut: Kansliet samordnar och presenterar ett förslag på seminarium vid nästa rådsmöte den 12 
maj.  

 
8. Implementeringsdokument  

PA redogjorde för det interna implementeringsdokument som tagits fram. Dokumentet är en 
komplettering till rådets verksamhetsplanering.  
 

9. Reflektioner från möten 

- SSM om Fud 10 mars 

C-RB redogjorde för mötet med SSM om Fud 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/aktuella-remisser/remisser/forslag-till-foreskrifter-om-omhandertagande-av-karntekniskt-avfall/
https://igdtp.eu/events/
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- Försvarsutskottet 11 mars 

C-RB redogjorde för hearingen i försvarsutskottet 

- Rundabordssamtal med miljöorganisationer 15 mars 
 

C-RB redogjorde för rundabordssamtalet med miljöorganisationerna 
 

10. Nästa rådsmöte den 12 maj  

NGO Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) kommer till rådsmötet och presenterar 
sin verksamhet.  
 

11. Övrigt  
- SSM:s resultat från granskningen av SKB:s LOT-försök  

 
 
 

 
 
Kärnavfallsrådets sammanträden 2021 
12. Rådsmöte 3:  2021-05-12 
13. Rådsmöte 4:  2021-09-01 
14. Rådsmöte 5:  2021-10-19 - (2021-10-21, eventuellt studieresa) 
15. Rådsmöte 6  2021-12-01 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Carl-Reinhold Bråkenhielm 
Ordförande      Protokoll 
       Evis Bergenlöv 
 

https://www.karnteknik.se/

