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Inbjudan till utfrågning:  
Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan  
 
Statens råd för kärnavfallsfrågor anordnar den 3 december en utfrågning om deltagande och demokrati 
i kärnavfallsfrågan. Utfrågningen sker i Näringslivets Hus i Stockholm (Storgatan 19, T-bana 
Östermalmstorg). 
 
Bakgrund 
Efter mer än femton års forskning och utveckling inom området deltagande och demokrati relaterat till 
kärnavfallsfrågan, och med mindre än två år kvar till den tidpunkt då SKB lämnar in ansökan för slut-
förvaret, finns det anledning att utvärdera hur resultaten av denna FoU kommer till praktisk använd-
ning, och mer allmänt hur deltagande- och demokratiaspekter har utvecklats. Den forskning som här 
avses har bedrivits framför allt inom ramen för bl.a. SKB:s samhällsforskning, det internationella 
CARL-projektet och EU:s forskningsprogram. 

Syfte 
Syftet är att belysa var forskningen om deltagande och transparens står i dag, vilka normer som ligger 
bakom olika forskningsansatser, hur resultaten har kommit till användning, och olika aktörers be-
dömningar av hur de bör användas i framtiden. 

Program 
Ett preliminärt program bifogas denna inbjudan. För vart och ett av de tre projekt som tas upp ger en 
medlen i Kärnavfallsrådet sin bild av projektet i fråga. Därefter får respektive projektledare möjlighet 
att respondera och komplettera. Sedan följer utfrågning från Kärnavfallsrådets utfrågarpanel av 
projektledare och beställare av respektive projekt. Programmet avslutas med ett föredrag om medias 
roll, paneldiskussion och summering av dagen av en extern observatör.   

Dokumentation 
En skriftlig dokumentation från seminariet kommer att publiceras i Kärnavfallsrådets rapportserie. 
Rapporten kommer att redovisa föredrag, frågor och diskussioner samt slutsatser. 

Anmälan 
Vi är tacksamma få din anmälan senast fredagen den 14 november 2008; helst på separat anmälnings-
blankett. Kontaktperson är Siv Milton (siv.milton@environment.ministry.se), tel 08-405 24 37,  
070-615 14 37). 
Deltagande i utfrågningen är avgiftsfritt.  
Denna information finns även inlagd på Kärnavfallsrådets hemsida: www.karnavfallsradet.se. 
 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Torsten Carlsson 
Ordförande 

Kv Fyrfotan Vasagatan 8-10, 08-405 24 37 08-20 10 66 siv.milton@environment.ministry.se 
Vasagatan 8-10, 4 tr Trapphus B, 4 tr 070-615 24 37 
103 33  STOCKHOLM  
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Utfrågning: 
Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 
 
 
Tid:  Den 3 december 2008 kl. 09.00–17.30 
Plats:  Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm (T-bana Östermalmstorg) 
Lokal:  Industrisalen 
 
Moderator: Eva Simic 
Utfrågningspanel: Carl Reinhold Bråkenhielm, Tuija Hilding- Rydevik, Lena Andersson-Skog,  
Clas-Otto Wene 
 
09.00 Ordföranden hälsar välkommen  
 (Torsten Carlsson, ordförande i Statens råd för kärnavfallsfrågor)  
 
09.10 Inledning  
 (Anders Karlsson, ordförande i riksdagens Försvarsutskott) 
 
09.50 Kaffe 
 
10.20 Erfarenheter av deltagande och transparens i kärnavfallsprogrammet sedan 1990  
 (representanter för Oskarshamns och Östhammars kommuner) 
 
10.50  Allmänhet, expertis och deliberation – ett projekt i SKB:s samhällsforskningsprogram 

Inledning av Lena Andersson-Skog (Kärnavfallsrådet), respons av Linda Soneryd, 
projektansvarig (SCORE, Stockholms universitet), utfrågning av Soneryd och beställaren SKB  

 
12.00 Lunch 
 
13.00  CARL projektet  - ett internationellt samarbetsprojekt om deltagande och beslutsfattande i 

kärnavfallsfrågor 
Inledning av Tuija Hilding-Rydevik (Kärnavfallsrådet), respons av projektledare Göran 
Sundqvist (Göteborgs universitet), utfrågning av Sundqvist och beställarna Oskarshamns och 
Östhammars kommuner 

 
14.00 EU projektet ARGONA - Arenas for Risk Governance  

Inledning av Carl Reinhold Bråkenhielm (Kärnavfallsrådet), respons av projektkoordinator 
Josefin Päiviö Jonsson (Strålsäkerhetsmyndigheten) och projektledare Kjell Andersson 
(Karita Research), utfrågning av Päiviö Jonsson och Andersson 

 
15.00 Kaffe 
 
15.30 Medias roll i den demokratiska processen  
 Annika Egan Sjölander  (Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet) 
 
16.00 Paneldiskussion - framtidsperspektiv  
 
16.45  Summering  
 
17.15 Avslutning (Torsten Carlsson, ordförande i Statens råd för kärnavfallsfrågor) 
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