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Konsekvensutredning i åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i
havområdene ved Jan Mayen

Statens stråleverns kommentarer

Statens stråleverns generelle inntrykk av den mottatte konsekvensutredningen for
petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen er at den i hovedsak inneholder de
elementene vi venter skal bli behandlet i en konsekvensutredning. Vi vil imidlertid minne om
at utslipp av radioaktive stoffer krever tillatelse fra Statens strålevern. Vi vil også fremheve
at det er viktig at videre utredninger av konsekvenser av utslipp fra eventuell
petroleumsvirksomhet i området også omfatter effekter av utslipp av radioaktive stoffer.

Statens strålevern (Strålevernet) viser til brev fra Olje- og energidepartementet, datert 15. oktober
2012, vedrørende høring av konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan
Mayen.

I kapittel 4.2.1 står det at regulære utslipp til sjø betyr planlagte utslipp som er forhåndsgodkjente
etter søknad og tillatelse fra myndighetene, primært Klima- og forurensningsdirektoratet. Vi vil
minne om at utslipp av radioaktive stoffer, både i produsert vann og ved eventuell bruk av
radioaktive sporstoffer ved leteboring, må ha tillatelse fra Strålevernet.

I kapittel 4.2.4 fremkommer det at det er mangelfull kunnskap om eventuelle langtidseffekter av
utslipp fra petroleumsvirksom i området, og at videre undersøkelser og forskning er behandlet i en
gjennomført bakgrunnsstudie. Strålevernet vil i den forbindelse minne om vår høringsuttalelse til
programmet for konsekvensutredningen der vi påpeker at utslipp av radioaktive stoffer vil skje i et
nytt område i Norskehavet, og at det derfor er viktig at videre utredninger også omfatter mulige
opptak av radioaktive stoffer i de ulike deler av næringskjeden og eventuelle konsekvenser av
dette.
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I kapittel 4.4 er det vist til at aktivitetsforskriften § 72 stiller krav til avfallsstrategi innen
petroleumsvirksomheten. Strålevernet vil i den forbindelse minne om at håndtering av eventuelt
radioaktivt avfall må skje i henhold til bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 16.

Vennlig hilsen

Ingar Amundsen
seksjonssjef

kristin Elise Frogg
fagdirektør

Kopi: Miljoverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo

2


