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SVAR PÅ HØRING - UTREDNING AV MELLOMLAGERLØSNING FOR 
BRUKT REAKTORBRENSEL OG LANGLIVET MELLOMAKTIVT AVFALL 
 
Vi viser til høringsbrev 20.05.2011 med høringsfrist 30.09.2011 vedrørende utredning av 
mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall.  
 
60 års drift ved institutt for energiteknikk (IFE) sine forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden har 
generert ca 16 tonn brukt brensel. Dette er avfall som etter konsesjonsbetingelsene ikke kan lagres 
i det kombinerte lager og deponi for lav- og middelaktivt avfall i Himdalen. Ca 12 tonn av avfallet er 
såkalt ustabilt brukt brensel, som må gjennomgå en opparbeiding til stabil form før det kan 
mellomlagres og deponeres (sluttlagres). Brukt brensel må avkjøles og mellomlagres i 40-60 år før 
det kan det kan deponeres. Det er kapasitet ved dagens lagre (Halden og Kjeller) minst fram til 
2018.   
 
NOU 2011:2, ”Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall” 
(Stranden-utvalgets utredning) er sendt til en rekke høringsinstanser, deriblant Mattilsynet. Det er 
behov for å bestemme lokalisering, rammer og fremdriftsplan for et mellomlager. Dette 
mellomlageret skal brukes frem til en nasjonal deponiløsning (sluttlagring) er etablert, ca 30-50 år 
frem i tid.  Utvalgets anbefalninger til prosess og videre arbeid er gjengitt i NOU 2011:2.  
 
Mattilsynet har forvaltningsansvar for regelverk og tilsyn med produksjon og omsetning av mat, 
gjennom hele matkjeden fra jord og fjord til bord. Vi vil derfor først og fremst kommentere de 
forhold som ligger opp mot våre forvaltningsområder.  
 
Når det gjelder utvalgets anbefalninger av løsninger vil vi gjerne få kommentere følgende;  
 
Anbefalning 1. Organisatoriske og økonomiske rammebetingelser 
Mattilsynet er enige at avklaringer av økonomiske rammebetingelser er viktig å få avklart tidlig. 
Prinsippet om at forurenser betaler bør gjelde også her. Finansieringsansvar bør gjelde både for 
historisk og fremtidig avfall og sikring av anlegg. Spesielt blir dette viktig om ny kunnskap tilsier at 
ytterligere tiltak blir nødvendige i framtiden eller om noe av avfallet skulle lekke ut til miljøet.  
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Anbefalning 2. Videre prosess for ustabilt brukt brensel 
Mattilsynet har ikke spisskompetanse på opparbeiding av brukt brensel og tar utvalgets 
anbefalning om at en opparbeiding i utlandet (Frankrike) er beste løsning til etterretning. Transport 
over sjø er nevnt som beste alternativ. Vi legger til grunn at avfallet returneres og deponeres i 
Norge etter opparbeiding som nevnt i NOU 2011:2. Tilsvarende at transport skjer sikkert i henhold 
til internasjonale retningslinjer (IAEA). Fiskeri- og oppdrettsnæringen er en viktig næring i Norge. 
Selv en mindre hendelse eller nesten-uhell i sjø vil kunne få større konsekvenser for tilliten til om 
norsk sjømat er trygg, både hjemme og i utlandet.  
 
Anbefalning 3 og 4 Mellomlager basert på transportable lagringsbeholdere, og fleksibilitet i valgte 
løsninger 
Vi støtter utvalgets anbefalninger om at man legger opp til fleksibilitet i valg av løsning. Både i valg 
av kapasitet og utforming for at mellomlager skal kunne tilpasses eventuelle endrede behov. Bruk 
av transportable lagringsbeholdere der dette er mulig synes også å være hensiktsmessig. Jamfør 
også utvalgets anbefalning pkt. 6. om nærmere utredning om mengder og typer avfall som ikke 
kan deponeres i Himdalen og pkt. 7 om vurdering av infrastruktur på IFEs anlegg knyttet til lagring 
og opparbeiding av brukt brensel.  
 
Anbefalning 5. Lokalisering av nytt mellomlager 
Utvalgets flertall anbefaler å se nærmere på muligheten for å lokalisere et nytt mellomlager 
innenfor IFEs område i Halden. Sekundært utrede muligheten for et mellomlager på Gimsrød, i 
nærheten av IFEs område i Halden. Når det gjelder geologisk egnethet på de ulike alternativer, tar 
vi NGUs vurderinger til etterretning. 
 
Mattilsynets arbeid med å forebygge og håndtere eventuelle uønskede hendelser knyttet til 
radioaktivitet innenfor Mattilsynets forvaltningsområde vil hovedsaklig være uavhengig av 
plassering av nytt mellomlager. Samtidig ser vi mange fordeler ved å lokalisere et nytt mellomlager 
i eller like ved eksisterende anlegg i Halden, kanskje særlig i forhold til bruk av eksisterende 
kompetanse og infrastruktur. Vi støtter derfor utvalgets anbefalninger også på dette punktet.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kari Bryhni 
Direktør, regelverk 

 
 
 
 


