
Tillatelse  etter  forurensningsloven til  utslipp av

radioaktive  stoffer og håndtering av radioaktivt

avfall  —  IKM  Testing AS - Haewene Brim FPSO

Tillatelsen er  gitt i  medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981

nr. 6, §  11jf.  §  16jf. 29, jf., forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv

forurensning og radioaktivt avfall  §  4, jf. avfallsforskriften kap. 16. Tillatelsen er gitt på

grunnlag av opplysninger  i  søknad fra IKM Testing AS, datert 18. desember 2020.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler  i  forurensningsloven og strålevernloven

med forskrifter. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet  gjør oppmerksom på at annen

aktuell lovgivning gjelder uavhengig av denne tillatelsen, og at tillatelsen  ikke  fritar

virksomheten fra oppfyllelse av krav  i  annet regelverk.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kan oppheve, endre eller sette nye vilkår  i

tillatelsen og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake. Dette kan skje dersom skaden eller

ulempen ved virksomheten blir vesentlig større eller annerledes enn ventet da tillatelsen ble

gitt, eller hvis det følger av ellers gjeldende omgjøringsregler, jf. forurensningsloven § 18.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt  i  bruk  innen  ett år etter at

tillatelsen er trådt  i  kraft, skal virksomheten sende Direktoratet for strålevern og

atomsikkerhet en redegjørelse for planlagt  aktivitet  slik at vi kan vurdere om det er behov for

å endre tillatelsen.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet understreker at ikke bare menneskers helse,

men også vern av miljøet skal ivaretas ved bruk og utslipp av radioaktive stoffer.
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