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HØRINGSSVAR - NOU 2011:2 - MELLOMLAGERLØSNING FOR BRUKT
REAKTORBRENSEL OG LANGLIVET MELLOMAKTIVT AVFALL

Det vises til henvendelse fra Nærings- og handelsdepartementet av 20. mai 2011 til
Arbeidsdepartementet vedrørende høring av det såkalte Stranden-utvalgets utredning av
mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall (NOU 2011:2).

Det framgår av høringsbrevet at Stranden-utvalget ble riedsatt av regjeringen i januar 2009
for å utrede tekniske løsninger og alternative steder for lokalisering av et nytt
mellomlager for brukt brensel og annet langlivet radioaktivt avfall. Utvalget overrakte
sin rapport til Nærings- og handelsdepartementet 10. februar 2011. Teknisk utvalgs
utredning om spesialbehandling av ustabilt brukt brensel har inngått som underlag for
utvalgets arbeid. Nærings- og handelsdepartementet ber om kommentarer til utvalgets
utredning og Teknisk utvalgs rapport.

Arbeidstilsynet tar til etterretning utvalgets anbefaling av løsning og tar ikke videre stilling til
de ulike altemative løsninger da dette går ut over vårt Myndighetsområde. Når forslag til
konsekvensutredningen er klar ber Arbeidstilsynet om å få tilsendt konsekvensutredningen på
høring.

I forhold til aspekter knyttet til strålevem støtter Arbeidstilsynet seg på Statens strålevern.
Arbeidstilsynet har enkelte kommentarer rettet mot andre arbeidsmiljømessige hensyn i
rapporten:

En løsning som medfører minst mulig menneskelig håndtering av avfallet vil være til det
beste for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

I forhold til planlegging og søknadsgodkjenninger vil en rekke krav i arbeidsmiljøloven
med tilhørende forskrifter tre inn. Dette gjelder blant annet krav til søknad om
samtykke, jf. § 18-9 i arbeidsmiljøloven og forskrift om Arbeidstilsynets samtykke ved
oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v., generelle krav
til utforming av arbeidsplasser, jf. forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler og krav i
forhold til byggherre, prosjekterende og utførende, jf. forskrift om sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge—eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Ved planlegging må det foretas vurdering av mUligradonproblematikk. I tillegg til
ventilasjonstekniske løsninger som er nevnt i rapporten, er det viktig å vurdere tetting
for å hindre innsig av radongass og fuktighet i lokaler hvor arbeidstakere oppholder seg.
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Arbeidstilsynet viser til krav i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved
bergarbeid, særskilt § 36.

Utvalget har lagt til grunn at det lages en betongbygning inne i fjellhallen for å gi
mulighet til full klimakontroll der avfallscontainere og brenselsbeholdere står. Det er
videre kommentert i rapporten at dersom man ikke stiller krav til indre klima kan denne
indre bygningen forenkles. Arbeidstilsynet påpeker at krav til inneklima i
betongbygningen vil avhenge av arbeidstakernes arbeids- og vedlikeholdsoppgaver i
denne.

Ved eventuelt behov for kontrollrom for overvåking av anlegget viser Arbeidstilsynet til
krav i forskrift om arbeid i kontrollrom.

Med hilsen
Direktoratet for arbeidstilsynet

Gry Singsaas
avdelingsdirektør, Lov og regelverk Tina Marielle Værnes
(sign.) rådgiver, Lov og regelverk

(sign.)

Dette brevet er godkent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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