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Søknad om godkjenning - Del 1

DSA

Direktoratet for
strålevern og atomsikkerhet

Strålevernkoordinator Of. § 17):
Virksomheten kan ha flere strålevernkoordinatorer. En av dem utpekes da til sentral
strålevernkoordinator.

Navn på (sentral) strålevernkoordinator:
Postadresse: ________________, Postnr.: ____, Sted:
Telefonnr. (direkte): ____________, e-post: __________________
Kort beskrivelse av kompetansen (utdanning, erfaring, opplæring, etc.): ______________

Søknadsskjema Del 2 for aktuelle kategorier (a-t) er vedlagt søknaden:
Antall Del 2 søknadsskjemaer vedlagt søknaden:

�I-�

0Nei

Vedlegg:
Antall andre vedlegg:

Dato: _______, Signatur: ____________________________
(ansvarlig leder for virksomheten)

Med blokkbokstaver: ______________________

Side 2 av 2 på Del 1

Søknad om godkjenning - Del 2:
Kategori B - Bestrålings - ved bruk av strålekilder til bestråling

1111111 DSA

Direktoratet for
strålevern og atomsikkerhet

Strålevernkoordinator {§ 17):

Virksomheten kan ha flere strålevernkoordinatorer. En utpekes da til sentral strålevernkoordinator
(oppgitt i Del 1) med koordinerende ansvar for lokale strålevernskontakter.
Dersom det er utnevnt en eller flere lokale strålevernskontakter, oppgi navn, ansvarsområde,
telefonnr. (direkte), e-post, utdannelse og kompetanse på eget ark.
Er det utpekt lokale strålevernskontakter?

□ Nei

Hvis ja, angi hvor mange:
Er kompetansekravene gitt i forskriftens § 17 oppfylt?:
Oversikt og organisering av lokale strålevernskontakter er gitt i vedlegg nr.: __________

Kompetanse, instrukser og prosedyrer {§ 16):

Aktuelle medarbeidere skal ha tilstrekkelig kompetanse i forhold til arbeidet de skal utføre.

D Ja

Har personalet som utfører bestrålingsarbeid tilstrekkelig opplæring?
Evt. kommentar:

Kompetansen til ansatte og andre tilknyttede personer er beskrevet i vedlegg nr. ____

Er instrukser og prosedyrer oppdatert og i henhold til kravene i strålevernforskriften?
Er det utarbeidet skriftlige instrukser og prosedyrer i henhold til kravene i forskriftens
§ 16, tredje ledd?

Evt. kommentar:

Risikovurdering og forebyggende tiltak {§§ 18, 25):
Er det gjort risikovurdering for brukerne av bestrålingsanlegget?
Hvis ja på første spørsmål, er dette skriftlig dokumentert?
Evt. kommentar:
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1111111 DSA

Direktoratet for
strålevern og atomsikkerhet

Er det gjort risikovurdering med hensyn på tyveri og sabotasje?
Gi en beskrivelse av virksomhetens system for sikring av radioaktive kilder mot tyveri og sabotasje.
(Bruk gjerne eget ark, vedlegg nr.: __�

Beredskapsplan (§ 19):
Er det utarbeidet en beredskapsplan med interne og eksterne varslingsrutiner?
Evt. kommentar:

Avviksrapportering (§ 20):
Har virksomheten skriftlige rutiner for rapportering ved ulykker, uhell eller unormale
hendelser vedrørende stråling?
Evt. kommentar:

Avhending av strålekilder (§ 14):
Beskriv virksomhetens system for avhending av brukte strålekilder:

Utstyr for måling av stråling (§ 26):
Har virksomheten tilgjengelig doseratemåler for måling av strålenivå?
Evt. kommentar:

Har virksomheten skriftlige rutiner for regelmessig å forsikre seg om at måleutstyr og evt.
annet sikkerhetsutstyr og- funksjoner fungerer etter hensikten?

D Ja

Evt. kommentar:
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