
Kärnavfallsrådets verksamhet
Statens råd för kärnavfallsfrågor (Kärnavfallsrådet) är en vetenskaplig kommitté 
under Miljödepartementet med uppgift att utreda frågor om kärnavfall och om 
avställning och rivning av kärntekniska anläggningar samt att ge regeringen råd 
i dessa frågor.  

Kärnavfallsfrågans komplexitet och det långa tidsperspektivet innebär att avgörande
beslut måste väga in både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och huma-
nistiska aspekter. Kärnavfallsrådets ledamöter, som är kvalificerade vetenskapsmän
från svenska och nordiska universitet och högskolor, representerar därför oberende 
sakkunskap inom såväl teknik och naturvetenskap som etik, humaniora och sam-
hällsvetenskap. Rådet ska genom sin breda vetenskapliga kompetens inom dessa 
områden ge råd i kärnavfallsfrågorna som är så väl underbyggda att de kan ligga till 
grund för regeringens ställningstaganden. 

Huvuduppgifter är att redovisa en självständig bedömning av kunskapsläget på kärn-
avfallsområdet, granska Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Forsknings-, ut-
vecklings- och demonstrationsprogram (Fud), samt bidra till en bra genomlysning 
och dialog inom kärnavfallsområdet genom att anordna utfrågningar och seminarier.

Oberoende i förhållande till andra aktörer
En viktig förutsättning är att Kärnavfallsrådet är, och uppfattas vara, oberoende i 
förhållande till andra aktörer inom kärnavfallsområdet. Viktiga aktörer är främst de 
kärnkraftsproducerande företagen, statliga tillsynsmyndigheter, berörda kommuner 
samt organisationer som är intresserade av kärnavfallsfrågan.

Ledamöter och expert
Torsten Carlsson (ordf.); f.d. kommunalråd i Oskarshamns kommun
Carl Reinhold Bråkenhielm (vice ordf.), professor, teologi, Uppsala universitet
Lena Andersson-Skog, professor, ekonomisk historia, Umeå universitet
Yvonne Brandberg, professor, beteendevetenskap, Karolinska institutet
Willis Forsling, professor, kemi, Luleå tekniska universitet
Tuija Hilding-Rydevik, docent, mark- och vattenresurser med inriktning på MKB, 
Sveriges Lantbruksuniversitet
Lennart Johansson, docent, radiofysik, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Gert Knutsson, professor emeritus, hydrologi, Kungl Tekniska Högskolan
Inga-Britt Lindblad, professor, media och kommunikation, Umeå universitet
Clas-Otto Wene, professor emeritus, energisystemteknik, Chalmers Tekniska högskola
Hannu Hänninen (expert), professor, maskinteknik, Tekniska högskolan i Helsingfors

Rådet har ett kansli som stöd för sin verksamhet
Kanslichef: Eva Simic, Tel: 08-405 12 03 eva.simic@environment.ministry.se
Sekreterare: Anna Cato, Tel: 08-405 27 28 anna.cato@environment.ministry.se 
Bitr sekreterare: Siv Milton, Tel: 08-405 24 37 siv.milton@environment.ministry.se
Adress: Kärnavfallsrådet, Vasagatan 8-10, 4 tr, 103 33 Stockholm

Deltagande och demokrati 
i kärnavfallsfrågan

Den 3 december 2008

KÄRNAVFALLSRÅDET
Swedish National Council for Nuclear Waste



Program
 
09.00      Välkomna! (Torsten Carlsson, ordförande i Kärnavfallsrådet)

09.10      Inledning (Anders Karlsson, ordförande i riksdagens Försvarsutskott)

09.50      Kaffe

10.20      Erfarenheter av deltagande och transparens i kärnavfallsprogrammet 
      sedan 1990. Anna-Lena Söderblom (Östhammars kommun) 
      Lars Blomberg (Oskarshamns kommun) samt Claes Thegerström
                 (SKB)

11.10      Allmänhet, expertis och deliberation – ett projekt i SKB:s samhällsforsk-
      ningsprogram
      – Inledning av Lena Andersson-Skog (Kärnavfallsrådet)
                 – Respons av Linda Soneryd (projektansvarig, SCORE, Stockholms univ.
                 – Utfrågning av Soneryd och Saida Lâarouchi Engström, som företräder 
      SKB som finansierat projektet

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 (universitetet i Oslo)
                 – Utfrågning av Sundqvist, Rolf Persson (Oskarhamns kommun) samt 
      Virpi Lindfors (Östhammars kommun) som företräder kommunerna som 
      finansierat projektet

14.00      EU-projektet ARGONA – Arenas for Risk Governance
      – Inledning av Carl Reinhold Bråkenhielm  (Kärnavfallsrådet)
      – Respons av projektkoordinator Josefin Päiviö Jonsson (SSM) och 
         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      Avslutande reflektioner (Leif Lewin, professor emeritus i statsvetenskap
      vid Uppsala universitet)

17.15      Avslutning (Torsten Carlsson, ordförande i Kärnavfallsrådet)

Moderator: Eva Simic (kanslichef i Kärnavfallsrådet)
Utfrågningspanel: Carl Reinhold Bråkenhielm, Tuija Hilding-Rydevik, Lena Andersson-Skog, 
Clas-Otto Wene (samtliga är ledamöter i Kärnavfallsrådet)
 

Bakgrund och syfte med utfrågningen om
demokrati och deltagande i kärnavfallsfrågan

Efter mer än femton års forskning och utveckling (FoU) inom området deltagande 
och demokrati relaterat till kärnavfallsfrågan, och med drygt ett år kvar till den tid-
punkt då SKB lämnar in ansökan för slutförvaret finns det anledning att utvärdera 
hur resultaten av denna FoU kommer till praktisk användning, och mer allmänt hur 
deltagande och demokratiaspekter har utvecklats. Den forskning som här avses har 
bedrivits inom ramen för bl.a. SKB:s samhällsforskning, det internationella CARL-
projektet och EU:s forskningsprogram.

Syftet med utfrågningen är att belysa var forskningen står idag, vilka värderingar 
som ligger bakom olika forskningsansatser, hur resultaten har kommit till använd-
ning, och olika aktörers bedömningar av hur de bör användas i framtiden.

Publikationer

Rapport 2008:2 
Platsval för slutförvar av kärnavfall – på vilka grunder? 
Rapport 2008:1 
Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall 
SOU 2008:70 
Slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007
Rapport 2007:7 
Rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige
Rapport 2007:6 
Djupa borrhål; Ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle?
Rapport 2007:5 
Strålande forskningsutsikter? En översikt om kärnavfallsfrågor inom samhällsvetenskaplig forskning
SOU 2007:38 
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, 
framtida generationers frihet
Rapport 2007:4 
Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall – individ, samhälle och kommunikation
Rapport 2007:3
Tid för slutförvaring av kärnavfall – samhälle, teknik och natur
Rapport 2007:2 
Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall – roll, utveckling och utmaning
Rapport 2007:1 
Slutförvaring av använt kärnbränsle, regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen
Rapport 2006:1 
Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?

www.karnavfallsradet.se (rapporterna finns i digital form men kan även fås i tryckt form via 
siv.milton@environment.ministry.se)


