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Høring - utredning av mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt 
avfall ( NOU 2011 : 2 ) 
 

Skedsmo kommune viser til Nærings- og Handelsdepartementets ønske om innspill til utredning om 
mellomlagerløsninger for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall (NOU 2011:2). 
 
Høringssak ble behandlet i Skedsmo formannskap den 24.08.2011. Nedenfor gjengis 
formannskapets vedtak som er Skedsmo kommunes høringsuttalelse: 
 

Behandling av formannskapet – 24.08.2011 
 
Vedtak i formannskapet – 24.08.2011: 

Skedsmo kommune viser til sitt tidligere innspill av 12.05.2010 til utredningen av mellomlagerløsning for brukt 
reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall og gjentar vårt syn på at slikt materiale for fremtiden ikke må 
oppbevares nær store befolkningskonsentrasjoner. 
 
Skedsmo kommune og hele Romeriksregionen opplever en befolkningsvekst som er uforenelig med allmenne 
forventninger til lokalisering av denne type avfall. Befolkningen tilkjennegir en forsvarlig tillit i nærmiljøet til IFE 
Kjeller i dag, men blant annet krav til sikring mot ekstreme ytre påvirkninger tilsier at behov for alternativ plassering 
av det høyaktive materialet som nå lagres på Kjeller. 
 
Det kan ikke forventes allmennaksept for flytting av dette særegne avfallet til nye lokaliteter nær andre 
befolkningskonsentrasjoner. Vardeåsen i Skedsmokorsetregionen representerer i så måte et tilsvarende tett 
befolket område og Skedsmo kommune vil gå i mot en lageretablering der. 
 
Det må forventes at sentrale myndigheter også kan vurdere alternativer utenfor det sentrale Østlandsområdet når 
Norge skal ivareta disse spesielle forpliktelsene overfor kommende generasjoner. Sentrale ansvarlige 
myndigheter må hele tiden sørge for de beslutninger og de ressurser som skal til for en optimal behandling av vårt 
nukleære avfall. 
 

Enstemmig vedtatt 
 
Saksframlegget i sin helhet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under politikk&samfunn/møtekalender, 
se; http://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-samfunn/Motekalender/Formannskapet/#moter/2011/683 
 
 

Med hilsen 
 

Hans Petter Buvik 
overingeniør 
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