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2009:31

Beslut vid regeringssammanträde den 8 april 2009
Sammanfattning
Statens råd för kärnavfallsfrågor inrättades genom beslut vid
regeringssammanträde den 27 maj 1992 (dir. 1992:72). Rådet,
som fortsättningsvis kallas Kärnavfallsrådet, ska utreda och belysa frågor om kärnavfall och om avställning och rivning av
kärntekniska anläggningar m.m. samt lämna råd till regeringen i
dessa frågor. Utöver regeringen är viktiga målgrupper för Kärnavfallsrådet också berörda myndigheter, kärnkraftsindustrin,
kommuner, intresserade organisationer samt politiker och massmedier.
Kärnavfallsrådet ska ha en ämnesmässigt bred vetenskaplig
kompetensprofil innefattande naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora.
Kärnavfallsrådets uppdrag ska anses slutfört när regeringen
har beslutat om ett slutförvar för använt kärnbränsle och högaktivt kärnavfall i Sverige.
Dessa direktiv ersätter direktiven från den 27 maj 1992.
Uppdraget
Kärnavfallsrådet ska bedöma Svensk Kärnbränslehantering AB:s
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud-program), ansökningar och övriga redovisningar av relevans för
slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådet ska senast nio
månader efter det att Svensk Kärnbränslehantering AB i enlig-
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het med 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet har
lämnat sitt Fud-program redovisa sin självständiga bedömning
av den forsknings- och utvecklingsverksamhet och de övriga
åtgärder som redovisas i programmet. Rådet ska även följa det
arbete som sker inom avveckling och rivning av kärntekniska
anläggningar.
Kärnavfallsrådet ska under februari månad varje år fr.o.m.
2010 redovisa föregående års arbete och sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet.
Kärnavfallsrådet ska utreda och belysa viktiga frågor inom
kärnavfallsområdet, bl.a. genom utfrågningar och seminarier,
och skapa förutsättningar för så väl underbyggda råd till
regeringen som möjligt.
Kärnavfallsrådet ska följa utvecklingen av andra länders
slutförvarsprogram avseende hantering av kärnavfall och använt
kärnbränsle. Rådet bör även följa och vid behov delta i internationella organisationers arbete i kärnavfallsfrågan.
Dessa direktiv ersätter direktiven från den 27 maj 1992
(dir. 1992:72).
Organisation
Kärnavfallsrådet ska bestå av en ordförande och högst tio andra
ledamöter (varav en fungerar som vice ordförande). Ledamöterna ska ha en bred vetenskaplig kompetens inom områden som
berör kärnavfallsfrågan. Den kan vid behov och tillgång på
medel anlita utomstående för särskilda uppdrag. Ordförande,
ledamöter, sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde
ska utses för en bestämd tid.
Tidsplan
Kärnavfallsrådets uppdrag ska anses slutfört när regeringen har
beslutat om ett slutförvar för använt kärnbränsle och högaktivt
kärnavfall i Sverige.
(Miljödepartementet)

