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Søknad om forlengelse av konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren.

IFEs nåværende konsesjon for å drive Haldenreaktoren med brenselslager løper ut 2020, jf. kgl. res. av 
5. desember 2014. IFE har avklart med Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for strålevern 
og atomsikkerhet at søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren må sendes innen 1. september 
2019. 

IFEs styre besluttet 27. juni 2018 at drift av Haldenreaktoren skulle opphøre og at forberedelse for 
dekommisjonering av anlegget skulle starte. Staten har i sin oppgavestrategi for Norsk nukleær 
dekommisjonering (NND) lagt opp til at NND skal sørge for dekommisjoneringen av IFEs atomanlegg.

IFE søker med henvisning til atomenergilovens § 4 om konsesjon for å eie og drive følgende atomanlegg 
fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2030, eller til det tidspunktet konsesjonen overføres 
til NND etter søknad fra NND: 

• Haldenreaktoren med brenselslager

Videre søker IFE om løyve i henhold til atomenergilovens § 5 for å eie, lagre, behandle, transportere, 
omsette og for øvrig inneha eller anbringe atomsubstans. IFE er gitt tilsvarende løyve for inneværende 
konsesjon for de nukleære anleggene på Kjeller fram til 31. desember 2028.

Søknaden omfatter følgende dokumenter:

• Sikkerhetsrapporter for Haldenreaktoren og fysisk sikring

• Utvalg av IFEs styrende dokumenter

• Organisering og ansvar

• Beredskapsplaner

Dokumentene i søknaden er behandlet av IFEs sikkerhetskomité.

http://www.ife.no/
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I orienteringsmøte mellom IFE og DSA den 16. august 2019 ba DSA om å få wordkopi av alle 
dokumentene for å forenkle deres behandling. Wordkopier av søknaden er vedlagt som en servise, 
men er ikke en del av søknaden. I samme møte bad DSA også om kopi av alle referanser til 
sikkerhetsrapporten.  Både wordkopier og referanser til SAR oversendes kun til DSA.

Med vennlig hilsen

for Institutt for energiteknikk

Nils Morten Huseby

Administrerende direktør

Vedlegg:

Søknad med all dokumentasjon – Konfidensialitetsgrad er angitt på det enkelte dokument.

Kopi: 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - Søknad med all dokumentasjon

Nærings- og fiskeridepartementet - Søknadsdokumentet KD-2019-01

Norsk nukleær dekommisjonering – Søknad med all dokumentasjon

Skedsmo kommune - Søknadsdokumentet KD-2019-01

Halden kommune - Søknadsdokumentet KD-2019-01
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