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Tisdagen den 8 april 2014, kl. 13.00 -16.30
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Bakgrund
Frågan om hur Sverige ska hantera det använda kärnbränslet är mycket aktuell. I mars 2011
lämnade Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) in ansökningar om tillstånd att bygga ett
slutförvar för använt kärnbränsle till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Efter att myndigheten och domstolen har prövat ärendet
ska regeringen bestämma om ansökan kan godkännas.
Kärnavfallsrådet arbetar för att vara ett aktivt och effektivt stöd till politiker inför
behandlingen av SKB:s tillståndsansökningar. För att rådet ska kunna utveckla sin roll som
rådgivare till beslutsfattare på nationell nivå behövs information om nuvarande kunskap
gällande slutförvaring av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle samt vilka
informationsinsatser som önskas.
Kärnavfallsrådet anlitade företaget Samhällsinformation AB för att genomföra
telefonintervjuer med samtliga riksdagsledamöter i november 2013.
Strålsäkerhetsmyndigheten anlitade företaget Intellecta Corporate AB för att genomföra en
webbaserad enkätundersökning. Undersökningen omfattar alla län i Sverige med tyngdpunkt
på de tre kärnkraftslänen Uppsala, Kalmar och Halland.
Syftet med seminariet är att redogöra för resultaten från Kärnavfallsrådets
intervjuundersökning, samt resultaten från en studie som genomfördes bland allmänheten på
Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag.
Seminariet är kostnadsfritt. Anmälningar görs till johanna.swedin@regeringskansliet.se senast
den 1 april.
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Program:
Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet – resultat från studier bland
riksdagspolitiker och allmänhet
8 april 2014, kl. 13 – 16.30

13.00 Inledning.
Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande Kärnavfallsrådet
DEL 1 Kärnavfallsrådets intervjuundersökning bland riksdagspolitiker kring slutförvaring av
använt kärnbränsle
13.15 Genomförande av intervjuundersökning
Ingrid Friberg, Samhällsinformation.
13.45 Reflexioner kring resultaten
Jenny Palm, professor i Teknik och social förändring, Linköpings universitet. Ledamot i
Kärnavfallsrådet.
14.15 Diskussion
14.30 – 15.00 Kaffe
DEL 2 Strålsäkerhetsmyndighetens undersökning bland allmänheten
15.00 Strålsäkerhetsmyndighetens undersökning om kunskap, information och förtroende
Ansi Gerhardsson, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
15.30 Frågor och reflektioner
16.30 Avslutning
Jenny Palm, ledamot Kärnavfallsrådet

