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1. FORMÅL / OMFANG
Bjorstaddalen Næring AS tar inn til deponi masser i kategori «ikke deponeringspliktig
radioaktivt avfall». I denne sammenheng er det opprette en rolle: Strålevernkoordinator.
Denne prosedyren er rollebeskrivelse for Strålevernkoordinator.

2. HENVISNINGER
•
•

Forskrift for strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften).
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall: kapittel 16

3. DEFINISJON
Strålevernkoordinator; en person som skal arbeide for at virksomheten oppfyller kravene til
helse, miljø og sikkerhet knyttet til radioaktivitet slik de er beskrevet i lovverk for
avfallsbehandling og strålevern.
4. ANSVAR
Fra lovverket er det gitt at virksomheten skal utpeke én eller flere strålevernkoordinatorer.
For bedriften er rollen lagt til HMSK-sjef.
Strålevernkoordinator skal følge opp etterlevelse av tillatelsen gitt av DSA for mottak av
radioaktivt materiale.
Strålevernkoordinator kan delegere enkelte av oppgavene.
Strålevernkoordinator skal:
a) veilede arbeidstakere om sikker håndtering av massene samt bruk av verne- og
måleutstyr
b) utføre eller få utført målinger for å bestemme stråledoser for arbeidsmiljø og ytre
miljø
c) sikre at organisasjonen innehar nødvendig kompetanse for å håndtere radioaktiv
masse

5. BESKRIVELSE
Område

Aktivtet

Tid

Generelt

Sikre at prosedyrer og aktiviteter i
selskapet er tilstrekkelig og
hensiktsmessig for å dekke

Årlig

05.05.2020 11:20:12
Elektronisk versjon er den gyldige.
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gjeldende krav til strålevern for
bedriften.
Kompetanse

Gjennomføre grunnkurs og
informasjonskurs for ansatte i
bedriften.

2. år

Sikkerhetsutstyr

Påse at nødvendig sikkerhetsutstyr
er intakt og tilgjengelig

Årlig

Støvmålinger

Sette opp og arrangere
støvmålingsprogram for ansatte på
deponi

Sommermånedene

Ytremiljø

Kvalitetssikre miljømåleprogram for
vannsystem

Årlig

Vernerunder

Påse at forhold knyttet til
radioaktivitet blir en naturlig del av
vernerunder

Kontinuerlig

6. BILAG
Ingen
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