
Årsmelding 2018



2

å r s m e l d i n g  2 0 1 8

3

å r s m e l d i n g  2 0 1 8

FORORD

hovedkontor

besøksadresse: Grini næringspark 13, Østerås
postadresse: postboks 329 Skøyen,  
0213 OSLO

dsa@dsa.no
www.dsa.no

telefon: 67 16 25 00
vakttelefon 24 timer: 67 16 26 00
pressetelefon: 67 16 26 60

seksjon nordområdene

Svanhovd

postadresse: Svanhovd 23
9925 SVANHOVD

telefon: 67 16 25 00

seksjon nordområdene

Tromsø

besøksadresse: Hjalmar Johansensg. 14
postadresse: Framsenteret,  
postboks 6606 Langnes 
9296 TROMSØ 

telefon: 67 16 25 00

INNHOLD

Fo
rs

id
ef

o
to

:  
D

S
A

/Å
sm

un
d

 H
o

lie
n

 M
o

Kort om Strålevernet 4
Året i tal 5

Nasjonal UV- og kreftstrategi 7
Radontiltak er effektivt 8

 Nasjonale diagnostiske referansedoser 10
 Alunskifer – radioaktivt avfall 12
 Strålevernet i nord 14
 Stenging av Haldenreaktoren og ny konsesjon for Kjellerreaktoren 16

Nasjonalt register over stråledoser 18
Jodtablettar til sal i apotek 19

 Revisjon av atomhandlingsplanen 20
 Safeguards og eksportkontroll 22
 108 kommuner friskmeldt 23
 Hendingar 2018 24
 Egne publikasjoner 26
 Eksterne publikasjoner 26

Arbeidet med strålevern og atomsikkerhet skal bidra til trygg strålebruk og hindre ulykker og 

tilsiktede handlinger, forebygge kreftsykdommer og forurensning av miljøet. Vår løpende 

saksbehandling og tilsynsvirksomhet skal sikre befolkning, arbeidstaker, pasient og miljø 

mot skadelige effekter av stråling; men også sikre virksomhetene forsvarlig saksbehandling 

til rett tid. Den løpende rutinen er alltid prioritert og viktig og krever sitt både av fokus og 

ressurser.

Statens strålevern feiret i april 2018 25 års jubileum. Samtidig hadde det modnet fram behov 

for å justere navnet. Både vår myndighetsrolle og vårt omfattende mandat for atomsikkerhet i 

inn- og utland er tydelige i nytt navn f.o.m. 2019: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 

På atomsikkerhetsområdet er det særlig stengingen av Haldenreaktoren og etableringen av Norsk nukleær dekommisjone-

ring som setter agenda for årene som kommer. Samtidig viderefører vi atomsikkerhets-prosjekter med Russland og Ukraina 

i.h.t. Regjeringens handlingsplan Atomsikkerhet og miljø (2018–2022), og også EØS-finansierte prosjekter i Øst-Europa.

Forekomsten av hudkreft er urovekkende høy i Norge. Gruppen som har utarbeidet strategi for å redusere skadelige effekter 

av ultrafiolett stråling fra sol og solarier har levert gode forslag til effektive tiltak som er besluttet etter behandling i regjerin-

gen.

Regjeringen besluttet i 2017 å invitere IAEA til en helhetlig revisjon av norsk forvaltning av strålevern og atomsikkerhet. 

Formålet er ytterligere å øke effekten og samfunnsnytten av vårt arbeid. Utviklingen av vår omfattende og detaljerte «self 

assessment» har preget 2018, mens selve revisjonen gjennomføres i juni 2019.

Atomberedskapen utvikles hele tiden videre, og i 2018 er tilbudet om jodtabletter til beskyttelse av skjoldbruskkjertelen ved 

radioaktivt nedfall blitt godt etablert i fint samarbeid med kommunene og i staten. Kriseutvalget har gjennom årene hånd-

tert atomdrevne fartøy som har forlist. Med et slikt bakteppe er det naturlig å ha økt oppmerksomhet når atomdrevne fartøy 

gjester norske farvann og havner. I 2018 hadde vi i tillegg til hyppige anløp med atomdrevne allierte ubåter, også besøk av et 

atomdrevet hangarskip.

I tillegg til behovsdekkende samarbeid internasjonalt, er vi helt avhengige av å lykkes med nært og godt samvirke med myn-

digheter nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Ole Harbitz 

direktør

 > Lave konsentrasjoner 
av radioaktivt jod 
målt i Norge

 > Besøk av statssekre-
tær HOD

 > IFE anmeldt for ulovlig 
deponering av flytende, 
syreholdig radioaktivt 
avfall i avfallsdeponiet 
KLDRA Himdalen.

 > Måleutstyr for radio-
aktivitet montert på 
slepefartøy

 > Oppstart IAEA-revisjon

 > Besøk av statssekre-
tær UD

 > Lave konsentrasjoner 
av radioaktivt jod målt 
i Norge

 > Landsdekkende ak-
sjon for å forebygge 
arbeidsulykker

 > Presentasjon av arbeid 
med kontroll med ned-
rustning av atomvåpen 
i FN

 > HMS-etatenes tilsyns-
aksjon

 > Strålevernet feirer 
25-årsjubileum

 > Slep av flytende 
kjernekraftverk langs 
norskekysten

 > Rekordhøy UV-stråling

 > Besøk av miljøminis-
teren

 > Internasjonalt møte om 
ikke-spredning

 > Samarbeidsavtale med 
Tolletaten

 > Konferanse om radio-
aktivitet i Arktis 

 > Internasjonal øvelse – 
måling av radioaktivitet 
i felt

 > Besøk av Irans  
visepresident

 > Haldenreaktoren  
legges ned

 > 40 år med samarbeid 
mellom nordiske 
myndigheter innen 
medisinsk strålebruk

 > Tokt i Barentshavet 
med Havforskningsin-
stituttet 

 > Nasjonalt yrkesdosere-
gister lansert

 > Forslag til nasjonal UV- 
og hudkreftstrategi

 > Atomsikkerhetssamar-
beid med Romania og 
IAEA

 > Stråleterapimøte

 > Atomsikkerhets- 
samarbeid med  
Ukraina

 > Jodtabletter til salgs 
på apotek

 > Innstiller til fornyet kon-
sesjon for IFE Kjeller

 > Vi deltar på øvelsen 
Trident Juncture

 > Besøk av reaktordrevet 
hangarskip

 > Dialogmøte med strå-
levernkoordinatorer i 
helsevesenet

 > Samarbeidsavtale med 
Mattilsynet
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Organisasjonen 
per 31.12.2018

forvalta 

222,3
millionar kroner

 109,6 millionar kroner frå  
  Helse- og omsorgsdepartementet

 23,2 millionar kroner frå Klima- og miljødepartementet

 66,9 millionar kroner frå Utanriksdepartementet 
  av desse var 42,6 til tilskotsforvaltninga

 12,9 millionar kroner frå andre

 9,7 Nettoordningen for mva i staten

114
tilsette

80 %
høgare utdanning  

(på masternivå)

Kort om DSA

lenker 

 → Om DSA

 → Stategisk plan 
2018–2020

 → Årsrapport med  
regnskap 2018

 → Følg oss på Twitter

 → Følg oss på Facebook

10 nasjonalitetar

5 i Tromsø

1 på Svanhovd

108 på Østerås

64 kvinner

50 menn

Året i tal 

1 257
medieoppslag

112
godkjenningar  

etter strålevernforskrifta 
75 var nye

49
konsesjonsinnstillingar  

1 til drift av reaktor 
48 til anløp av  

reaktordrevne fartøy

30
løyve etter  

forureiningslova 
15 var nye

793
innsynskrav

152
tilsyn, dei fleste var  

dokumenttilsyn

Våre verdiar:
kompetanse,  

profesjonalitet,  
openheit og synlegheit

23
tilsette har  
doktorgrad

Fagbakgrunn
Hovudtyngde innan  

naturvitenskap,  
teknologi,  
retts- og  

samfunnsvitenskap

Direktør
Ole Harbitz

Kommunikasjon
kommunikasjonsdirektør

Anne Marit Skjold

Atomtryggleik og miljø
avd. dir.

Per Strand

Strålevern og måletenester
avd. dir.

Hanne Kofstadmoen

Atomtryggleik og 
forureining
seksjonssjef

Solveig Dysvik

Nordområda
seksjonssjef

Inger M. Eikelmann

Beredskap
seksjonssjef
Astrid Liland

Internasjonal 
atomtryggleik

seksjonssjef
Ingar Amundsen

Miljøovervaking og radon
seksjonssjef

Anne Liv Rudjord

Medisinsk strålebruk
seksjonssjef

Ingrid Espe Heikkilä 

Kjeldetryggleik, 
strålebruk og UV

seksjonssjef
Sindre Øvergaard

Laboratorium
seksjonssjef

Merete Hannevik

Plan og administrasjon
avd. dir.

Martin Høiby

Strategiske satsningsområder 2018–2020
 → Medisinsk diagnostikk og behandling: nye utfordringar

 → Atomstryggleik og miljø: nukleære anlegg – drift og avfall 

 → Nukleært og radioaktivt materiale: sikkerheit og ikkje-spreiing 

 → Beredskap: trusselbilde i endring  

 → Ultrafiolett stråling fra sol og solarier: nasjonal hudkreftstrategi

 → Digitalisering

 → Kommunikasjon

 → Internasjonal revisjon av forvaltninga

 → Sikkerheit

https://www.dsa.no/om-oss
https://www.dsa.no/filer/2a1a9dce8c.pdf
https://www.dsa.no/filer/2a1a9dce8c.pdf
https://www.dsa.no/filer/47f93ec038.pdf
https://www.dsa.no/filer/47f93ec038.pdf
https://twitter.com/Straalevernet
https://www.facebook.com/Straalevernet
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Norge er blant landene i verden med høyest forekomst og høyest dødelighet av føflekkreft, og 

hudkreft er blant kreftformene som har økt mest i Norge de siste ti-årene. Økt risiko for hudkreft 

er knyttet til eksponering for UV-stråling fra sol og solarier. Hudkreft kan forebygges, og ved tid-

lig oppdagelse er prognosen god. Behandlingen blir mindre omfattende. 

Mye å spare på forebygging
De totale samfunnskostnadene knyttet til hudkreft er anslått til rundt 6,5 milliarder kroner, be-

handlingskostnadene alene til rundt 450 millioner kroner. Med en økende andel eldre og tilgang til nye, 

livsforlengende medisiner, forventes kostnadene å øke i årene som kommer. De totale årlige samfunnskostnadene er anslått til 

11,5 milliarder i år 2034, uten tiltak, sammenlignet med 8,7 milliarder dersom man lykkes i å nå målene om redusert forekomst 

og dødelighet som er satt i forslag til strategi. Det vil være langt mer kostnadseffektivt å forebygge enn å behandle hudkreft.

Kunnskap og tilrettelegging er viktig 
Mange soler seg for mye og skader seg ved å bli solbrent. Samfunnet må legge til rette for at de gode valgene gjøres enklere 

og sørge for at befolkningen får bedre kunnskap om UV-stråling, sol og hudkreft allerede fra tidlig alder. Hver og en av oss må 

bli i stand til å omsette dette til atferd med mindre risiko og tidlig oppdage faresignaler for hudkreft.

Strategiens mål er redusert forekomst og dødelighet
I forslaget til strategi er det satt et mål om å redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 % innen 2040 sam-

menlignet med 2018. Tilsvarende skal den bidra til å redusere dødelighet gjennom tidligere oppdagelse. Målet er å redusere 

gjennomsnittlig tykkelse på føflekkreftsvulster ved diagnose fra dagens 1,0 mm til under 0,8 mm i år 2040. Tynnere svulster 

ved diagnosetidspunktet gir bedre prognose for overlevelse. 

Noen av tiltakene som er foreslått:  

 → Øke kunnskap og bevissthet om forebygging og tidlig oppdagelse av hudkreft i befolkningen, yrkeslivet og helsevesenet, 

gjennom utdanning, forskning og målrettet kommunikasjon

 → Inkludere forebygging av hudkreft i systematisk folkehelsearbeid, plan og byggesaksforvaltning og risikovurderinger for 

ute-arbeidere, gjennom revisjon av veiledere o.l. og ved å bidra til økt kompetanse om temaet i nettverk og samarbeids-

fora for folkehelse

 → Revurdere reguleringsregimet for solarier med ytterligere innstramminger 

 → Forbedre henvisning til spesialist for å redusere forsinkelse i diagnose og behandling av hudkreft

Endelig innhold i strategien blir bestemt av Helse- og omsorgsdepartementet. DSA skal etablere og lede den tverrfaglige 

gruppen for å følge opp strategien. 

Nasjonal UV- og hud-
kreftstrategi

En nasjonal arbeidsgruppe, ledet av DSA, oversendte i september 2018 et for-
slag til nasjonal UV- og hudkreftstrategi og gjennomføringsplan med tiltak til 
Helse- og omsorgsdepartementet. Strategien omfatter forebygging for alle 
typer hudkreft og er tenkt å gjelde fra 2019 til 2023. 

Det vil være langt 

mer kostnadseffektivt 

å forebygge enn å  

behandle hudkreft.

Strålevernet fikk i 2017–2018 i oppdrag fra Helse- 
og omsorgsdepartementet å etablere og koordinere 

en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til en UV- 
og hudkreftstrategi. Målet med strategien skulle være å 
redusere forekomst og dødelighet av hudkreft i Norge. 
Forslaget ble overlevert departementet 21. september 
2018. 

Arbeidsgruppen har bestått av Helsedirektoratet, Folke-
helseinstituttet, Kreftregisteret, Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet og Bærum kommune. I tillegg har 
relevante fagetater og eksperter, frivillige organisasjon-
er og interessegrupper deltatt i en referansegruppe.

lenker
 → Nyhet om oversendelsen 

 → Nasjonal UV- og hudkreftstrategi

fakta

Foto: Jennifer Birdie Shawker/Unsplash

https://www.dsa.no/nyheter/94373/strategi-for-forebygging-av-hudkreft
https://www.dsa.no/filer/763279b8b6.pdf
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I forbindelse med Nasjonal kreftplan ble det i 1999 etablert en fem-

årig økonomisk statlig tilskuddsordning til gjennomføring av 

tiltak mot radon i boliger. Det ble gitt tilskudd og utført 

utbedringstiltak i vel 1000 boliger. For å undersøke 

om tiltakene fortsatt fungerer har vi gjennomført 

nye radonmålinger i et utvalg av de samme bo-

ligene, totalt 274 boliger. 

I undersøkelsen har vi sammenlignet  

målinger før tiltak (se figur 1) og etter 

tiltak og i 2010 og 2018. Opprinnelig 

ble radonnivået i alle boligene redu-

sert med 70 % rett etter tiltak ble 

gjort. Nå, over femten år senere, er 

reduksjonen totalt sett på samme 

nivå. Dette viser at radontiltak er 

varige. 

For få gjør tiltak
Undersøkelsen viser at tilskuddsord-

ningen som eksisterte mellom 1999-

2003 effektivt har bidratt til å redusere 

radoneksponeringen og dermed stråle- 

dosene fra radon. Enkle vurderinger viser 

også at kostnaden for reduksjonen i stråle-

dosene er betraktelig lavere enn hva samfun-

net ellers er villig til å betale for å redusere risiko. 

Det er en utfordring at for få boligeiere følger opp høye  

radonmålinger med tiltak. På en workshop i 2017 var sterkere 

insentiver, som en tilskuddsordning, blant forslagene for å få flere 

boligeiere til å gjøre tiltak. Dersom en slik ordning skal vurderes i fremtiden, 

vil det være nyttig å se på erfaringene fra den tidligere ordningen. Å få flere til å gjøre tiltak i egen bolig er også sentralt i andre 

land, og for eksempel har Sverige nylig gjeninnført en økonomisk tilskuddsordning for radontiltak.

Radontiltak er effektivt

Tiltak mot radon i inneluft er effektive, også flere år etter at de ble gjennom-
ført. Dette viser en undersøkelse DSA har gjort i boliger som fikk økonomiske 
bidrag under tilskuddsordningen på 2000-tallet. 
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Tiltaksløsninger
De viktigste utbedringstiltakene som var gjort i de undersøkte boligene, var tetting av kon-

struksjonen mot grunnen, bedre ventilasjon og innvendig punktavsug/radonbrønn. Det mest 

effektive tiltaket var innvendig punktavsug/radonbrønn. Her var reduksjonen fra før tiltak (1999-

2003) til 2018 på over 70 %. For de andre tiltaksløsningen lå reduksjonen på rundt 50 %. I noen tilfeller 

var det også gjort en kombinasjon av flere tiltak, noe som av og til er nødvendig for å oppnå best mulig resultat.

Viktig å følge opp boligene etter tiltak
I enkelte hus hadde radonnivåene økt. Dette indikerer at det er viktig at tiltak følges opp over tid og at radonnivået måles regel-

messig. Ytterligere tiltak ble utført i 103 av boligene etter at tilskuddsordningen opphørte i 2003. I disse boligene ble radonnivået 

redusert med ytterligere 40 % etter tiltak fram til 2018, mens i de resterende økte radonnivået i samme periode (se figur 2). 

De radonreduserende tiltakene gir en betydelig dosebesparelse til de som bor i boligene og fremmer godt strålevern.

Det er en  

utfordring at for få 

boligeiere følger opp 

høye radonmålinger 

med tiltak.

Figur 1: I undersøkelsen har DSA målt radon i fire måleperioder; før tiltak 
(1999–2003), etter tiltak i 2003, og i 2010 og 2018 (antall boliger i parentes). 
Radonnivået (median) i de fire måleperiodene er vist i figur 1.

Figur 2: I 103 av boligene ble det gjort ytterligere tiltak etter at tilskuddsor-
dningen opphørte i 2003. I disse boligene er radonnivået redusert med yt-
terligere 40 % fra målingene ble utført etter tiltak og frem til 2018. I boligene 
hvor det ikke er gjort noe, har radonnivået økt noe etter tiltak. Dette indikerer 
at det er viktig at radontiltak følges opp over tid og at radonnivået måles 
regelmessig. 

lenker
 → Varighet av radonreduserende tiltak i boliger – 15 år etter tiltak. DSA rapport 2019:1

 → Oppsummering fra workshop om tiltak mot radon i eksisterende boliger i Oslo 24. oktober 2017  
Strålevernrapport 2018:7. 

 → Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999–2003. StrålevernRapport 2006:7.

 → Informasjon om bidrag i Sverige (Boverket 15.1.2019) 

Innvendig punktavsug/brønn illustrasjon: Monica Egeli /D
SA

https://www.dsa.no/filer/23ecb1298e.pdf
https://www.dsa.no/filer/0b0ceaa1c5.pdf
https://www.dsa.no/filer/0b0ceaa1c5.pdf
https://www.dsa.no/publikasjon/straalevernrapport-2006-7-tiltak-mot-radon-i-privatboliger-oppsummering-av-tiltak-under-nasjonal-kreftplan-1999-2003.pdf
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/radonbidrag/
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I 2017 samlet vi inn stråledoser til pasienter for et utvalg røntgenunder- 

søkelser og intervensjonsprosedyrer fra ulike røntgenvirksomheter i Norge (referanse-

doser). Disse ble publisert i 2018. Tilsvarende innsamlinger ble gjort i 2006 og 2009.

Diagnostiske referansedoser har tradisjonelt kun vært knyttet til type undersøkelse og 

kroppsdel det er tatt røntgen av. Det nye med denne innsamlinger er at referansedosene er 

basert på type undersøkelse og hva man antar feiler pasienten. Dette gir et mer korrekt og detaljert 

bilde, da mange undersøkelser vil utføres ulikt avhengig av sykdomsutredningen som ligger til grunn for undersøkelsen. Dette 

er også i tråd med nye internasjonale anbefalinger. 

Store nasjonale forskjeller
Nasjonale diagnostiske referansedoser representerer den høyest forventede representative dosen til en pasient ved en type 

røntgen-undersøkelse for en bestemt sykdomsutredning. Virksomhetene kan bruke referansedoser for å optimalisere røntgen-

under-søkelser, og til å sammenligne egne røntgenprosedyrer med andre virksomheter. 

De nye diagnostiske referansedosene ligger i all hovedsak lavere enn referansedosene fra 2010. Det er imidlertid store 

nasjonale forskjeller mellom de ulike røntgenlaboratoriene og virksomhetene for samme type undersøkelse. Et eksempel er 

konvensjonelle røntgenundersøkelser av korsrygg der det var 15 ganger forskjell i dose mellom laveste og høyeste doseverdi. 

De vanligste årsakene til høye doseverdier er elementer i selve undersøkelsen (f.eks. antall bilder), radiografisk teknikk (ekspo-

neringsparametre, innblendning, posisjonering mv.) eller eldre utstyr (f. eks. lite følsom detektor).  

Et viktig verktøy
Nasjonale diagnostiske referansedoser er et viktig verktøy for virksomhetene i arbeidet med å optimalisere røntgenunder-

søkelser og intervensjonsprosedyrer. De nasjonale referansedosene er også et nyttig verktøy for oss både når det gjelder 

overvåking av befolkningsdose og oppfølging av virksomheter i forbindelse med forvaltning og tilsyn. Virksomheter som har 

høyere stråledoser enn de nasjonale referanseverdiene, er forpliktet til å analysere årsaken til dette og å gjennomføre en 

optimalisering av undersøkelsene for å redusere stråledosen. Dette må gjøres uten at dette går på bekostning av bildekvalitet 

eller medisinsk nytte (strålevernforskriften § 45).

Nasjonale diagnostiske  
referansedoser

Radiologiske undersøkelser er den største menneskeskapte kilden til stråle-
dose til befolkningen i Norge. Strålingen som brukes ved røntgen, CT og inter-
vensjonsprosedyrer kan potensielt sett være skadelig. Det er derfor viktig at 
undersøkelsene er berettiget og optimalisert. For å kunne vurdere og optima-
lisere røntgenundersøkelser, er det nødvendig å ha kunnskap om forventede 
stråledoser for ulike undersøkelser.

Innrapporterte stråledoser i 2017

 → 31 virksomheter rapporterte inn stråle-
doser for sju røntgenundersøkelser, 11 
CT-undersøkelser og seks intervensjons-
prosedyrer. 

 → Totalt ble det innrapportert 564 lokale 
representative doser for konvensjonelle 
røntgenundersøkelser, 749 for CT-under-
søkelser og 111 for intervensjonsprose-
dyrer, totalt ca. 80 000 pasienter. 

 → For fem røntgenundersøkelser, fem CT-
undersøkelser og for koronar angiografi 
ble det utarbeidet nasjonale referanse-
doser i 2008–2009. 

 → De nasjonale referanseverdiene er 
basert på innsamlede representative 
doser og settes ved 75 persentilen av 
den nasjonale dosefordelingen for hver 
undersøkelse/intervensjonsprosedyre.

De nasjonale  

referansedosene er  

et nyttig verktøy  

for å overvåke  

befolkningsdosen

Lenke til rapport: 

 → Representative doser i Norge 2017

Foto: xy/Fotolia
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Representative doser for korsrygg

Ny nasjonal 
referansedose 2018

Figuren viser innsamlede representative doser fra røntgen av korsrygg.

https://www.dsa.no/publikasjon/straalevernrapport-2018-3-representative-doser-i-norge-2017.pdf


12

å r s m e l d i n g  2 0 1 8

13

å r s m e l d i n g  2 0 1 8

Alunskifer har utgjort mellom 80-90 % av alt radioaktivt avfall i Norge de siste årene. På grunn av reaktiv kjemi og rela-

tivt høyt innhold av uran, har alunskifer et stort forurensningspotensiale og må håndteres korrekt. Det vil si at avfallet må 

leveres til avfallsmottak som har tillatelse fra DSA til å motta denne type avfall. Det gjelder også for alunskifer som har et 

innhold av radioaktive stoffer under grenseverdien for radioaktivt avfall. Grunnene er at skiferen, uavhengig av aktivitets-

konsentrasjon, kan føre til radioaktiv utslipp som trenger utslippstillatelse fra oss etter forurensningsloven. 

Tillatelse etter forurensningsloven
Siden alunskifer blir sett på som avfall etter at den er gravd ut av bakken, er det viktig at utbyggere og entreprenører er 

klar over utfordringene som alunskifer kan føre til. Større utbyggingsprosjekter, eksempelvis Follobanen, går delvis gjennom 

alunskifer. Det ansvarlige selskapet for Follobanen søkte om og fikk tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioak-

tive stoffer i forbindelse med gravearbeidene. I tillegg ble det stilt krav til mellomlagring og om at alunskiferen skulle leveres 

til godkjent mottak. Tillatelsene etter forurensningsloven gir oss mulighet til å føre tilsyn, og ha større kontroll med håndterin-

gen av den utgravde alunskiferen og oversikt over utslipp av radioaktiv forurensning fra selve arbeidet med å lage tunnelen.

«Gamle synder» og feil håndtering av alunskifer i nyere tid
Det er fortsatt en utfordring med «gamle synder». I tillegg er det til dels manglende kjennskap til relevant regelverk, noe som 

fører til risiko for feil håndtering av alunskifer. Både «gamle synder» og feil håndtering har ført til at radioaktive stoffer har 

lekket ut til miljøet. Vi samarbeider med Miljødirektoratet og Fylkesmannen for å redusere konsekvensene av forurensningen i 

disse sakene. I samarbeid med Miljødirektoratet har vi pålagt grunneier å rydde opp i og finne en løsning for ulovlig deponert 

alunskifer som førte til uranforurensning på Taraldrud i Ski kommune. Saksgangen er kompleks med innspill fra både kommu-

nene og interessenter og er ved utgangen av 2018 ikke avsluttet. 

Ulovlig håndtering av alunskifer fører til anmeldelse
I 2018 har vi samarbeidet med Fylkesmannen i Buskerud i en sak hvor ulovlig håndtering av 

syredannende bergart har ført til anmeldelse for brudd på forurensningsloven. Selv om det er 

økende kunnskap om at alunskifer må håndteres korrekt, ser vi at det kan være flere moti-

ver eller årsaker til at alunskifer ikke blir levert til godkjent deponi. Det er derfor positivt 

at forurensing fra alunskifer og andre potensielt syredannende bergarter blir tatt alvor-

lig av påtalemakten, siden dette kan bidra til at virksomheter får høyere motivasjon til 

å levere alunskifer til deponi med tillatelse til å motta denne type avfall. Det tydeliggjør 

at ansvarlige virksomheter må gjøre tilstrekkelige undersøkelser av avfallet sitt før de 

velger hvordan avfallet skal håndteres.

Alunskifer utgjør den største andelen radioaktivt avfall i Norge, målt i vekt. Av-
fallet må håndteres korrekt og leveres til godkjent deponi. Konsekvensene av å 
ikke levere alunskifer til et godkjent deponi kan være alvorlig forurensning i mil-
jøet, og blir anmeldt til politiet for brudd på forurensningsloven.

Alunskifer - 
radioaktivt avfall

fakta
I 2018 er det tre deponier 

som har tillatelse til å ta imot 

alunskifer; NOAH Langøya, Borge 

Pukkverk deponi og Heggvin Alun. 

Disse deponiene dekker dagens 

etterspørsel etter deponikapasitet 

for alunskifer.

Alunskifer har  

utgjort mellom  

80–90 % av alt  

radioaktivt avfall 

de siste årene.

Foto: Marte Holmestrand, DSA
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Atomberedskap
Tilstedeværelsen i nord er viktig for DSA beredskap mot atomhendelser og akutt radioaktiv 

forurensing og bidrar til å gjennomføre nasjonale og internasjonale prosjekter for å videre-

utvikle beredskapen. 

En viktig oppgave er å bistå andre beredskapsaktører som blant annet fylkesmennene,  

Sivilforsvaret, Forsvaret, Kystverket og Hovedredningssentralen i Nord-Norge og andre med 

utvikling av beredskapsplaner, gjennomføring av risikovurderinger og øvelser. Internasjonalt 

samarbeid som i Arktisk råd, nordisk og norsk-russisk beredskaps- og miljøsamarbeid er 

viktige arenaer for samarbeid og utvikling av atomberedskapen. Beredskapssamarbeidet 

med Russland er viktig og det gjennomføres prosjekter som gir oss informasjon og en felles 

forståelse av hverandres varslings- og beredskapssystemer.

Miljøovervåking
Det norsk-russiske miljøovervåkningssamarbeidet som gir viktige data om radioaktiv 

forurensing i havet, på land og i luften i nordområdene er ledet fra seksjon nordområdene. 

Nasjonale og internasjonale marine tokt gjennomføres sammen med blant annet Havforsk-

ningsinstituttet og er med på å utvikle teknikker for prøvetaking og analyser for overvåkin-

gen av hav og land. Informasjonen om den radiologiske status i nordområdene brukes både 

i utarbeidelsen av nasjonale forvaltningsplaner samt som bidrag til norsk-russisk prosjekter 

om miljøstatus i Barentshavet og Barentsregionen.

Laboratorier og måleberedskap
Vi har avanserte laboratorier for måling av radioaktivitet både i Tromsø og i Sør-Varanger. 

Laboratoriene måler ulike radioaktive stoffer i prøver av vann, vegetasjon og matvarer og 

begge er del av det nasjonale nettverket som overvåker radioaktivitet i mat. Prøver fra over-

våkingsprogrammer og forskningsprosjekter blir målt her. Laboratoriene har også mobile 

instrumenter som brukes til beredskapsmålinger i felt for å kartlegge radioaktiv forurensing i 

et område, søk etter radioaktive kilder på avveier og måle forurensede personer. 

DSA i nord

DSAs tilstedeværelse i nord dekker spesielt områdene atomsikkerhet, bered-
skap og miljø. Viktige nasjonale og internasjonale oppgaver er atomberedskap, 
miljøovervåking, miljøforvaltning, forskning, kunnskapsinnhenting og informa-
sjonsformidling.

fakta

Vi har syv ansatte i nord. De 

holder til ved NIBIO Svanhovd 

i Sør-Varanger og i nye lokaler 

ved Framsenteret-2 i Tromsø. 

DSA på Svanhovd 

Beredskapsenheten på 

Svanhovd ble opprettet i 1993 

ved Svanhovd miljøsenter i 

Sør-Varanger - få kilometer fra 

den russiske grensen. Enheten 

skulle styrke den regionale 

atomberedskapen, kartlegge 

radioaktiv forurensing i miljøet 

samt å styrke samarbeidet 

med Russland.

DSA på Framsenteret

Miljøenheten i Tromsø ble 

opprettet sommeren 1999 for 

å styrke overvåkingsprogram-

mene i Arktis og for å frem-

me forskningssamarbeidet i 

senteret. Enheten har gjen-

nomført en rekke forsknings- 

og overvåkingsaktiviteter 

nasjonalt og internasjonalt, 

som har bidratt til å forstå 

den nåværende radiologiske 

statusen i Arktis.

Foto: Anna Nalbandyan-Schwarz, DSA
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Nedstengning og planer for dekommisjonering
IFE vedtok i juni 2018 å stenge forskningsreaktoren i Halden permanent. Reaktoren har vært i drift siden 1959. Det forberedes 

nå for en dekommisjonering av anlegget. Dekommisjonering og håndtering av brukt brensel har en høy økonomisk kostnad og 

arbeidet må planlegges nøye for å unngå unødvendige kostnader, samtidig som at sikkerheten for mennesker og miljø er høyt 

prioritert. Dette er et utfordrende arbeid og vil kreve mye av både operatører og DSA. 

Vi ser at det er flere umiddelbare utfordringer, som for eksempel å beholde personell som kjenner anlegget og dets historie, 

og som har en kompetanse som vil være viktig i det praktiske dekommisjoneringsarbeidet. I tillegg påvirker dekommisjonering 

andre prosesser, eksempelvis behovet for å opprette et nytt deponi og lager for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall, samt 

behovet for å komme frem til en avgjørelse for hvordan det brukte brenselet skal håndteres.

I 2018 ble det opprettet et nytt selskap under Nærings- og fiskeridepartementet, Norsk Nukleær Dekommisjonering, som blant 

annet har til mandat å håndtere dekommisjonering og håndtering av radioaktivt avfall. Selskapet holder til i Halden og vil få 

en viktig  rolle i årene som kommer.

Ny konsesjon til atomanleggene på Kjeller og brenselsinstrumentverkstedet i Halden
DSA har i 2017 og 2018 vurdert søknad om fornyet konsesjon fra Institutt for energiteknikk (IFE) for atomanlegget på Kjeller 

og brenselsinstrumentverkstedet i Halden. 

DSAs overordnede konklusjon var at det ikke ble funnet alvorlige grunnleggende sikkerhetsproblemer som er til hinder for 

fortsatt drift av atomanleggene, og vi anbefalte derfor at ny konsesjon kunne gis. Imidlertid ble det avdekket en del forhold 

som kan ha betydning for den forebyggende sikkerheten og som krever nye analyser og bedre beskrivelser i sikkerhetsdoku-

mentene. Vi har derfor tydeliggjort en rekke generelle vilkår som IFE må beskrive at er oppfylt for å vise at den videre driften 

er trygg. Videre ble det også gitt tilleggsvilkår, blant annet må IFE gjennomføre en rekke konkrete sikkerhetstiltak og bedre 

dokumentasjonen av sikkerheten. IFE må også kunne dokumentere jevn progresjon med å øke sikkerheten ved atomanleg-

gene i henhold til vilkårene. Særlig gjelder dette lagringen av brukt atombrensel i brenselslageret JEEP I stavbrønn.

På bakgrunn av innstillingen vedtok regjeringen i desember 2018 å gi fornyet konsesjon til IFE for å eie og drive atomanleg-

gene på Kjeller og brenselsinstrumentverkstedet i Halden i perioden 2019 til 2028.

Fornyet konsesjon for Haldenreaktoren
IFE har konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren med tilhørende brenselslagre frem til 31. desember 

2020. Selv om driften av reaktoren ikke vil fortsette må IFE fortsatt ha konsesjon i en periode for å sikre 

reaktoren i nedstengt tilstand og planlegge for dekommisjoneringsarbeidet. IFE må søke om fornyet konse-

sjon senest innen 1. september 2019. 

Stenging av Halden- 
reaktoren og ny konsesjon  
for Kjellerreaktoren
Forskningsreaktoren ved Institutt for energiteknikk i Halden ble i 2018 stengt 
permanent og forberedelser for dekommisjonering er i gang. Forskningsreakto-
ren på Kjeller har fått ny konsesjon for perioden 2019 til 2028.

lenke:
 →Vurdering av  
konsesjons- 
søknaden.

Foto: Espen Solli

https://www.dsa.no/nyheter/94487/straalevernet-innstiller-til-fornyet-konsesjon-for-ifes-atomanlegg-paa-kjeller
https://www.dsa.no/nyheter/94487/straalevernet-innstiller-til-fornyet-konsesjon-for-ifes-atomanlegg-paa-kjeller
https://www.dsa.no/nyheter/94487/straalevernet-innstiller-til-fornyet-konsesjon-for-ifes-atomanlegg-paa-kjeller
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Nasjonalt yrkesdoseregister har til formål å gi en samlet 

nasjonal oversikt over doser fra ioniserende stråling, verne 

arbeidstaker mot uønsket stråleeksponering og forebygge 

helseskader. Registeret er i tråd med strålevernforskriften 

§ 34 om nasjonalt yrkesdoseregister og doserapportering.  

Arbeidstagerne ser sine egne doser 
Arbeidstakere som har jobbet med strålekilder eller har vært 

utsatt for stråleeksponering i forbindelse med sitt yrke, og 

som har fått fastsatt sin individuelle stråledose ved måling 

eller beregning, skal kunne se sine doser ved å logge inn i 

registeret. Uavhengig av hvilke arbeidsgivere en arbeidstaker 

har hatt, skal arbeidstakeren kunne finne sin fullstendige 

dosehistorikk i yrkesdoseregisteret.

Virksomhetene har innsyn
Virksomhetene kan bruke registeret for å ha oversikt over 

doser til egne ansatte. De kan følge med på doser til den 

enkelte ansatte, doser til ansatte i en bestemt avdeling, doser 

til ansatte som jobber med forskjellige typer strålebruk eller 

doser til ulike yrkesgrupper. 

Virksomhetens plikt til å rapportere 
Virksomheter som i henhold til kravene i strålevernforskriften 

får fastlagt individuell stråleeksponering for arbeidstakere, 

må rapportere individuelle dosedata til det nasjonale yr-

kesdoseregisteret. Rapporteringen skal skje minst årlig, og 

vil vanligvis skje ved at 

leverandører av per-

sondosimetritjenester 

rapporterer på vegne av 

sine kunder.

Sikker innlogging
I registeret kan en logge 

inn som privatperson eller 

som representant for en virksomhet. 

Innlogging skjer via ID-porten. I tillegg kan leverandører av 

persondosimetritjenester registrere seg og logge inn for å 

rapportere dosedata. En leverandør har ikke tilgang til data i 

registeret. 

Bruk av data
Vi vil bruke opplysningene i registeret i tilsyns- og forvalt-

ningsarbeid. Det vil bli utarbeidet anonymiserte dosestatistik-

ker basert på opplysningene i registeret, som kan benyttes i 

forbindelse med utredning, utviklings- og kartleggingsarbeid. 

Behandlingsansvarlig for registeret er DSA, og registeret 

driftes av Norsk Helsenett SF. 

Nasjonalt register over stråle-
doser til yrkeseksponerte

Et nasjonalt yrkesdoseregister gir en samlet oversikt over stråledoser til  
arbeidstakere i Norge. Det er stråledoser fra røntgen og radioaktive kilder som 
registreres, og både privatpersoner, organisasjoner og DSA har tilgang til opp-
lysninger som lagres der. 

Risikoen for at eit utslepp som inneheld radioaktivt jod kjem 

innover Noreg har auka. Kjernekraftverka i Europa vert eldre 

og risikoen for alvorlege ulykker har blitt større. Ferdselen 

med reaktordrevne fartøy langs norskekysten aukar sterkt 

og ei ulukke med eit slikt fartøy kan gi radioaktive utslepp 

som rammar Noreg. Sannsynet for terroraksjonar har også 

auka. Difor er det viktig at jodtablettar er tilgjengelige i heile 

landet. 

Tidligare var jodtablettar berre tilgjengelig på eit lager i 

Oslo-området, og det kunne dermed vere lang veg å sende 

tablettane dit behovet kunne oppstå. Helse –og omsorgs- 

departementet vedtok difor at tablettar skulle gjerast til-

gjengelig for lagring heime hjå den enkelte. Ei arbeidsgruppe 

med representantar frå Helsedirektoratet, Legemiddelverket, 

Apotekforeninga og DSA såg på muligheita for å få tablettar 

i reseptfritt sal på apotek. Noko som vart ein realitet frå 1. 

november 2018.

Som ei mellombels løysing, før tablettane kom i sal på apo-

tek, vart alle kommunane oppmoda til å bestille tablettar frå 

det sentrale lageret til den mest sårbare målgruppa, og per 

desember 2018 var tablettar sendt ut til 380 av 422 kommu-

nar. Frå før av hadde Bergen, Halden, Skedsmo og kommu-

nane nord for Salten i Nordland jodtablettar. 

Dei ulike landsdelane er no godt dekt med jodtablettar til dei 

gruppene som treng det mest. Målgruppa for jodtablettar 

er barn og unge under 18 år, gravide og ammande fordi dei 

har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å 

ha blitt utsette for radioaktivt jod. Det kan i heilt særskilde 

situasjonar også vere aktuelt med tablettar for vaksne mel-

lom 18 og 40 år.

Råd om å ta tablettane vil ofte bli gitt saman med råd om å 

opphalde seg innandørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å 

ha tablettane lagra heime.

Jodtablettar til sal på apotek

Frå 1. november 2018 kunne ein kjøpe jodtablettar reseptfritt på apotek. 
Jodtablettar er eit aktuelt tiltak ved atomhendingar med utslepp av radioaktiv 
jod for å verne mot kreft i skjoldbruskkjertelen. 

De som har  

jobbet med stråle- 

kilder eller har vært 

utsatt for stråleekspo-

nering i sitt yrke skal 

kunne se sine doser 

i registeret.

lenke:

 → Nasjonalt yrkesdoseregister

Ved ei atomulykke kan radioaktivt 

jod bli spreidd via lufta og bli tatt opp 

i skjoldbruskkjertelen når ein pustar inn 

forureina luft og/eller tar til seg forureina 

mat og drikke. Tilskot av naturleg jod 

blokkerer opptaket av radioaktivt jod i 

skjoldbruskkjertelen og reduserer risi-

koen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. 

Jodtablettar beskyttar berre mot radio-

aktivt jod, og ikkje mot andre radioaktive 

stoff.

Jodtablettar ved atomulykker må ikkje 

forvekslast med kosttilskot med jod.

fakta

Alle under 40 år, gravide, ammende og dei som har barn 

buande heime vert råda til å kjøpe jodtablettar for å 

lagre heime.
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https://yrkesdoseregisteret.nrpa.no/
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I takt med utviklingen på området har atomhandlingsplanen blitt revidert flere gan-

ger. Russland har vært hovedsamarbeidspartner siden starten. I programperioden 

2018–2022 vil Norge videreføre samarbeidet med Russland, samtidig som samar-

beidet med Ukraina har fått en tydeligere prioritering. Aktiviteter i Hviterussland 

og det øvrige Eurasia kan også inngå. Den reviderte atomhandlingsplanen legger 

større vekt på å hindre at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på av-

veier.

Samarbeid med Russland 
En viktig del av atomsikkerhetssamarbeidet med Russland vil fortsatt være knyttet til Andrejevbukta på Kolahalvøya 6 mil 

fra Norge. Her har det vært lagret brukt reaktorbrensel fra ca. 100 atomubåtreaktorer, og store mengder annet fast og 

flytende radioaktivt materiale. Norge har over mange år støttet arbeidet med å få på plass tilfredsstillende infrastruktur, re-

gelverk og prosedyrer for å kunne frakte ut det brukte kjernebrenselet. I 2017 startet uttransporteringen. Fjerning av avfallet 

er en tidkrevende og vanskelig prosess som Norge følger tett, samtidig legges det opp til mer vekt på arbeid med sikkerhet 

og beredskap. I 2018 deltok vi som observatør på en beredskapsøvelse i Andrejevbukta. Der ble det øvet på samhandling 

mellom ulike russiske etater i tilfelle en ulykke ved håndtering av brukt brensel. 

Samarbeid med Ukraina
Norges atomsikkerhetssamarbeid med Ukraina ble initiert etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Som følge av Russlands annekte-

ring Krim i 2014 og den pågående konflikten i Øst-Ukraina er det økt behov for å styrke atomsikkerheten. Dette gjøres bl.a. 

ved nært samarbeid med landets atomsikkerhetsmyndigheter samt ved konkret prosjektsamarbeid ved landets kjernekraft-

verk og ved tiltak for å hindre smugling av radioaktivt materiale.

Nukleært og annet radioaktivt materiale som kommer på avveier kan bli brukt i terrorhandlinger. Norge og andre land finan-

sierer prosjekter som bidrar til å redusere denne risikoen blant annet ved å styrke grensekontrollen mellom Ukraina og nabo-

landene. I 2018 ble to av prosjektene som er finansiert med midler fra atomhandlingsplanen avsluttet. Gjennom et samarbeid 

med ukrainsk grensemyndighet ble det gjennomført et prosjekt på grensen mot Hviterussland. I et trilateralt samarbeid med 

amerikanske og ukrainske myndigheter ble det gjennomført et prosjekt som skal hindre smugling av radioaktivt materiale 

sjøveien. 

Revisjon av  
atomhandlingsplanen

Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen) 
ble revidert i 2018. Norge har gjennom atomhandlingsplanen bidratt til økt 
atomsikkerhet siden 1995, spesielt i Russland og Ukraina. Den norske innsat-
sen har vært med på å redusere risikoen for atomulykker, radioaktiv forurens-
ning og for at radioaktivt materiale kommer på avveier.

Atomhandlingsplanen:

Hovedmålsettinger

 → Redusere risikoen for alvorlige ulykker og 

radioaktiv forurensning

 → Hindre at nukleært og annet radioaktivt 

materiale kommer på avveier

Geografisk hovedområde

 → Russland og Ukraina. Aktiviteter i Hvite-

russland og det øvrige Eurasia kan også 

inngå

Budsjettet for 2018 var 72 799 NOK

Samlet bevilgning fra 1995–2018 er på 

2 milliarder NOK

fakta

Den reviderte  

atomhandlingsplanen 

legger større vekt på å 

hindre at nukleært og 

annet radioaktivt  

materiale kommer  

på avveier.

Foto: FMBC

lenke:
 → Atomhandlingsplanen

https://www.dsa.no/filer/31941f265b.pdf
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Safeguards innebærer blant annet å ha oversikt over mengder og plassering av ulike 

typer nukleært materiale for å hindre at det kommer på avveier eller at det brukes i 

udeklarerte aktiviteter. Anleggsspesifikke data og kontroll av bygningers konstruk-

sjoner, informasjon om type aktiviteter og forskning der materialet brukes er viktige 

kontrolltiltak for å verifisere dette. Materiale som regnes som nukleært er uran (både 

anriket, naturlig og utarmet), plutonium og thorium. Ikkespredningsavtalen pålegger 

alle land uten kjernevåpen å inngå en sikkerhetskontrollavtale med IAEA for å hindre 

at de utvikler kjernevåpen. 181 stater har inngått slike avtaler.

Årlige tilsyn fra IAEA
IAEA utfører sammen med DSA flere tilsyn årlig, både planlagte og uanmeldte. I tillegg utfører vi egne tilsyn. IAEAs inspeksjons-

program er tilpasset hvert enkelt land med hensyn til blant annet brenselssyklus, type anlegg og tekniske muligheter landet har, 

mengde materiale, type safeguardsavtaler og oppfyllelse av disse, og samarbeid og erfaring med safeguards mellom IAEA og 

Norge. I 2018 ble det gjennomført åtte tilsyn ved de norske atomanleggene ved Institutt for energiteknikk (IFE), som er eier av 

nesten alt nukleært materiale i Norge. I tillegg til nasjonale inspeksjoner og hovedinspeksjonene ved IFE Halden og IFE Kjeller 

ble det gjennomført tre uanmeldte inspeksjoner og en tilleggsinspeksjon. IAEAs tilbakemeldinger viser at Norge oppfyller de 

internasjonale forpliktelser når det gjelder safeguards.

Eksportkontroll
I tillegg til Ikkespredningsavtalen er Norge også medlem av Nuclear Suppliers Group, som gjennom kontroll med eksport av 

varer og kunnskap skal hindre at teknologi blir brukt til å fremstille kjernevåpen. Utenriksdepartementet er myndighet for lisen-

ser og tilsyn med eksportkontrollregelverket i Norge, med DSA som rådgiver på tekniske spørsmål knyttet til nukleær 

teknologi.

Safeguards og eksportkontroll

Det er DSA som har ansvar for sikkerhetskontroll, «safeguards», av nuk-
leært materiale i Norge. Vi følger opp Norges internasjonale forpliktelser for å 
forhindre at nukleært materiale kommer på avveier, gjennom blant annet å ha 
oversikt over slikt materiale i Norge, gjennomføre tilsyn og være kontaktpunktet 
mot det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). 

DSA har i samarbeid med Mattilsynet analysert 

resultater fra radioaktivitetsmålinger på sau i perio-

den 1986–2016. Hovedårsaken til at kommuner med 

pålagt kontroll av radioaktivitet i dyr før slakting er 

redusert fra 145 til 37 er at områdene er systematisk 

overvåket over flere år uten restriksjoner og krav 

til nedfôring de siste ti år. Grunnen til at nivåene av 

cesium-137 i sau i disse kommunene har ligget under 

grenseverdien på 600 Bq/kg skyldes blant annet 

halveringstiden til stoffet og mindre opptak i sopp og 

planter som sauene spiser på utmarksbeite.

Hele seks fylker, som siden 1988 har hatt en rekke 

kommuner i observasjonssoner, er nå helt uten slike 

soner. Problemene er fortsatt størst i de områdene 

som fikk mest radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-

ulykken. De 37 kommunene som fortsatt er i observa-

sjonssonen ligger i tidligere Nord-Trøndelag, Oppland, 

Nordland, Hedmark, Buskerud og Sogn og Fjordane. 

I 2018 var det kun nødvendig med nedfôring av småfe 

i 20 kommuner i Hedmark, Oppland, Trøndelag og 

Nordland. Besetninger med nivåer over grenseverdien 

på 600 Bq/kg ble nedfôret i en til fire uker før de ble 

frigitt for slakt.

Helt siden Tsjernobyl-ulykken i 1986, har bønder i 145 kommuner vært pålagt å 
måle radioaktivitetsnivåene i sau før slakting. Nå er 108 kommuner friskmeldt. 
37 kommuner forblir i observasjonssonen. Dette er områder hvor nivåene i sau 
fortsatt må kontrolleres.

108 kommuner friskmeldt

Tsjernobyl-ulykken i 1986 førte til radioaktiv forurensing i store deler av Midt-og Sør-
Norge. Sau på utmarksbeite får i seg radioaktiviteten via sopp og planter. I 1988 ble det 
innført observasjonssoner for sau i 145 kommuner hvor det ble målt nivåer av radioak-
tivt cesium i sau høyere enn grenseverdien på 600 becquerel per kilo. Siden 1988 har sau 
i disse kommunene blitt pålagt kontroll av radioaktivt cesium før slakting. Flere år med 
radioaktivitetsmålinger i sau under grenseverdien førte i 2016 til at 108 av kommunene 
ble formelt frigitt. 37 kommuner forblir i observasjonssonen. Kartet til høyre viser kom-
muner der én eller flere besetninger av sau måtte nedfôres i 2018 før slakting.

IAEAs tilbake- 

meldinger viser at  

Norge oppfyller de  

internasjonale forplik-

telser når det gjelder 

safeguards.

fakta

Ifølge ikkespredningsavtalen (5. mars 1970) er Norge forpliktet til å ha kontroll med hvor mye nukleært materiale som 

er i landet, og hvor dette materialet til enhver tid befinner seg. Kontrollavtale mellom Norge og IAEA (1. mars 1972) 

spesifiserer Norges forpliktelser. Ved implementering av tilleggsprotokollen (16. mai 2000) gis det bedre mulighet for 

IAEA til å kontrollere at Norge oppfyller forpliktelsene overfor avtalen, blant annet ved uanmeldte inspeksjoner. 
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Radioaktive kjelder på avvegar
I april vart DSA varsla om industrielle apparat som inneheldt 
radioaktive kjelder som låg i ein vegkant. Apparata vart tatt 
hand om på forsvarleg måte. Det har ikkje vore mogleg å 
finne eigar av kjelda, då produsent og salsfirma ikkje lenger 
eksisterer.  

I august vart det oppdaga eit tjuveri av radioaktive kjelder 
som vart brukt i undervisning ved NTNU. Kjeldene var svake, 
men hendinga vart sett på som alvorleg og DSA følgde tett 
opp. Kjeldene vart funne og tatt hand om. 

Ei kjelde vart oppdaga blant skrapmetall. Den vart handtert 
forsvarleg, og sendt til eit godkjent avfallsdeponi. Ingen vart 
utsette for vesentlig stråling.

Under opprydding av ein låve som hadde brent ned vart 
det funne fleire blybehaldarar med fareskilt om ioniserande 
stråling. Etter nærare undersøkingar viste det seg at ingen av 
behaldarane inneheldt radioaktive kjelder. 

Hendingar innan teknisk/industriell strålebruk
Det vart registrert fire hendingar innan industriell radiografi. 
I eit tilfelle hadde operatøren gløymt å sveive inn kjelda etter 
utført oppdrag, og ein operatør fekk utslag på strålingsvars-
laren. I dei tre andre braut ein tredjepart sperringane som 
var satt opp for å hindre uvedkomande å bli eksponert for 
stråling. I alle tilfella fekk dei involverte ubetydeleg eller ingen 
stråledose. 

Ei hending var knytt til kontrollkjelder. Ei gammakontrollkjelde 
datt ned då festet mellom kjeldehylse og band løyste seg. Ein 
plan for å få kjelda tilbake i sikker posisjon vart utarbeida i 
samråd med DSA. Arbeidet vart utført utan at dei involverte 
vart eksponert for stråling. 

Det vart rapportert om ei hending ved ein bagasjeskannar. 
Slitte lamellar med blyskjerming hadde blitt skifta ut med 
lamellar utan blyskjerming. Feilen vart oppdaga under service, 
og maskina vart tatt ut av bruk med ein gong. Hendinga førte 
ikkje til at personar vart eksponert. 

I åtte tilfelle har det blitt rapportert om radioaktive kjelder 
som har blitt forlatne i borebrønnar på norsk sokkel. Når bo-
restrengar med fastmonterte radioaktive kjelder set seg fast 
under boring, blir strengen kutta og kjeldene blir etterlatne i 
brønnen. Deretter blir brønnen støypt att.

Det vart oppdaga ei unormal stråledose til eit persondosime-
ter ved ein veterinærpraksis. DSA stansa røntgenverksemda 
og gjennomførte tilsyn. Målingar ga mistanke om teknisk 
feil på røntgenapparatet. Forhandlaren av utstyret gjorde 
undersøkingar som avdekka at skjermingsplatene var ute av 
posisjon. Røntgenapparatet vart tatt ut av bruk og erstatta. 
Persondosimeteret hadde ikkje tilhøyrt ein person, men var 
fast plassert i røntgenrommet. Operatørane vart ikkje utsatt 
for høge stråledosar. 

Hendingar innan medisinsk strålebruk
Innan medisinsk strålebruk vart det varsla om 18 uhell eller 
hendingar 16 av hendingane var innan røntgendiagnostikk og 
intervensjon, dei to andre var innan nukleærmedisin og MR. 

Tre av hendingane var eksponering av foster der kvinnene 
ikkje visste at dei var gravide. Fire hendingar skuldast feil eller 
forveksling av pasient. Tre hendingar skuldast teknisk svikt på 
apparat eller programvare. Fire hendingar innan intervensjon 
involverte høge huddosar og skuldast kompliserte prosedyrar 
på store pasientar.

To hendingar førte til betydeleg oppfølging frå DSA. Innan 
tannrøntgen var det ei hending som skuldast manglar ved 
utstyret. Dette førte til unormalt høge stråledosar. Hendinga 
involverte eit ukjent tal pasientar, men kan potensielt ha vore 
omfattande. Den andre gjaldt ei nukleærmedisinsk strålekjel-
de på avvegar, der interne rutinar for mottak av kjelda ikkje 
var tilstrekkeleg utforma eller følgt. 

Alarm på Storskog grensestasjon
Storskog grensestasjon i Finnmark har ein portal for å opp-
dage radioaktivt materiale. Fire gongar vart alarmen utløyst. 
Alle vart aktivert av personar som hadde vore til nukleær- 
medisinsk behandling i Russland. 

Hendingar utanfor Noreg
21 internasjonale hendingar vart rapportert til det inter- 
nasjonale atomenergibyrået, IAEA, som varsla vidare til DSA. 
I tillegg var det ei hending som vart varsla på det europeiske 
nettverket ECURIE. Dei fleste gjaldt uhell ved bruk av stråle-
kjelder eller kjelder på avvegar. 
 
Slep av flytande kjernekraftverk langs kysten
I slutten av april starta slepet av det russiske flytande kjer-
nekraftverket Akademik Lomonosov frå St. Petersburg til 
Murmansk. Kjernekraftverket kom inn i norske havområde i 
starten av mai. Kjernekraftverket hadde ikkje atombrensel 
om bord, men Kystverket og DSA følgde likevel nøye med når 
slepet gjekk langs norskekysten. Det var første gong eit slikt 
anlegg vart slept. Den opphavlege planen var at det skulle 
vere kjernebrensel om bord, men etter påtrykk frå blant anna 
norske styresmakter vart planane endra i 2017. 

Søk etter reaktordrive missil i Barentshavet
I august rapporterte media at Russland førebudde søk i Ba-
rentshavet etter eit reaktordrive missil som vart brukt under 
ein test. DSA er ikkje kjent med kvar missilet skal ligge, men ei 
verstefallvurdering tilseier at det ikkje vil utgjere nokon fare 
for menneske eller miljø sjølv om det på sikt kan bli sporbart i 
norske havområde.

Målingar av radioaktivitet i luft
Ved fleire høve i 2018 vart det målt radioaktivt jod (I-131) på 
fleire luftfilterstasjonar i Noreg. Tilsvarande målingar vart 
gjort andre stadar i Europa, blant anna i Finland. Ved eit høve 
vart det målt veldig små mengder radioaktivt kobolt (Co-60) 
på luftfilterstasjonen i Skibotn i Troms. Tilsvarande målingar 
vart gjort i Finland og Estland. For både jod- og kobolt-målin-
gane er det ukjent kvar utsleppa kjem frå. Konsentrasjonane 
var svært lave, og nivå som vart påvist utgjorde ikkje nokon 
risiko for menneske og miljø.

Institutt for energiteknikk
Reaktoren på Kjeller, JEEP II, hadde to hurtige nedstengingar 
i 2018, åtte feilmeldingar som førte til behov for reparasjon, 
og ei lekkasje.

Ved deponiet i Himdalen vart det registrert utkopling av 
forskjellige datasystem fem gongar, og det var eit par varsel 

knytt til brannvarslingssystemet utan teikn til brann. IFE har 
rapportert brot på løyvet etter forureiningslova, og har depo-
nert langliva alfaemitterande avfall med høgare aktivitetskon-
sentrasjon enn dei har løyve til i Himdalen.

I reaktoren i Halden vart det påvist ein lekkasje i ein ventil i 
primærkretsen. IFE bestemte på bakgrunn av dette at reak-
toren skulle stengast permanent og dekommisjonerast. DSA 
følgde opp hendinga ved å stille krav til oppfølging, og har 
gitt rettleiing der det har vore behov for det.

Ved eit høve sende IFE skrapmetall til eit avfallsmottak, der 
det vart utslag på portalen som måler radioaktivitet ved 
avfallsmottaket. Ved gjennomgang av transportbilen og last 
vart det ikkje funne radioaktive kjelder eller forureining.

Hendingar 2018 
I 2018 var det ingen alvorlege hendingar i Noreg, men det var nokre mindre 
hendingar som DSA vart varsla om og handterte, blant anna kjelder på av-
vegar og innan medisinsk strålebruk. Ved fleire høver vart det målt svært små 
mengder radioaktivitet i lufta, men dei utgjorde ikkje nokon risiko for menneske 
eller miljø.

Foto: Inger Margrethe Eikelmann, DSA
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