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Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av
stråling

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 29. juni 2009 vedrørende høring
av utkast til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Miljøverndepartementet har vurdert forslaget til ny strålevernforskrift i sammenheng
med vårt forslag til nytt miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall.
Miljøverndepartementet påpeker viktigheten av at det ikke oppstår tolkningstvil og
dobbeltregulering mellom forslaget til forskrift om radioaktive stoffer og radioaktivt
avfall og revidert forskrift om strålevern og bruk av stråling. Slik Helse- og
omsorgsdepartementets forslag til forskrift er fremlagt, er det enkelte overlappinger og
uklarheter mot Miljøverndepartementets forslag til regelverk. Vi ber om at
departementene samarbeider nærmere om samordning av forskiftene, slik at tvil om
hvilket regelverk som kommer til anvendelse i størst mulig grad unngås. Nedenfor
påpekes enkelte overlappinger og uklarheter mellom de to foreslåtte forskriftene.

Kapittel I Innledende bestemmelser
§ 2 Saklig virkeområde
Vi stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig å regulere utvinning av strålekilder i
forskrift om strålevern. Dersom en slik utvinning medfører fare for forurensning fra
radioaktive stoffer, vil utvinningen utløse krav om tillatelse fra Statens strålevern etter
forslaget om å gjøre forurensningsloven gjeldende for radioaktive stoffer og radioaktivt
avfall. Dette vil sikre Statens strålevern kontroll med utvinning av slike kilder. For å
unngå tvil om hvilket regelverk som utløser krav om tillatelse for utvinning av
strålekilder, ber vi Helse- og omsorgsdepartementet vurdere om det er nødvendig å
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regulere dette i medhold av strålevernforskriften.

I § 2 fierde ledd bokstav a og b er strålekilder unntatt fastsatte krav i forskriften "etter
salg til forbruker og før innlevering til avfallsmottak". Etter vår vurdering skaper
avgrensningen "før innlevering til avfallsmottak" en uklar situasjon for hvilke krav som
gjelder etter levering til avfallsmottak. Utgangspunktet for vårt forslag til regelverk er at
radioaktivt avfall reguleres av Miljøverndepartementets forskrift om
forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall. Dersom
formålet med reguleringen er å unnta forbrukere fra krav i strålevernforskriften,
anbefaler vi at dette presiseres i forskriften.

§ 4 Definisjoner
Vi stiller spørsmål ved definisjonen av eierløs strålekilde, og om det er behov for en slik
regulering. Vi legger til grunn at formålet med reguleringen er å sikre at radioaktive
kilder ikke havner på avveie, og i de tilfeller en strålekilde er på avveie, sørge for at
slike kilder blir forsvarlig tatt hånd om. Etter vår vurdering må dette først og fremst
anses regulert gjennom kravene om godkjenning og melding, som skal sikre Statens
strålevern kontroll med hvor og hvem som oppbevarer strålekilder. I de tilfeller disse
pliktene ikke oppfylles, må det mest sentrale være at Statens strålevern varsles slik at
det kan igangsettes tiltak og undersøkelser for å unngå at det oppstår fare for
menneskers helse og det ytre miljø. Etter vår vurdering kan denne definisjonen tas ut
av forslaget til ny strålevernforskrift.

Kapittel II. Generelle bestemmelser om ioniserende og ikke ioniserende stråling
§ 8 Godkjenning

Utvinning av radioaktive stoffer i forbindelse med bergverksdrift
Vi gjentar vår merknad under § 2 om saklig virkeområde, og ber Helse- og
omsorgsdepartementet vurdere om det er det er hensiktsmessig å regulere utvinning
av radioaktive stoffer i forskrift om strålevern.

§ 13 Avhending av strålekilder
Vi viser til vårt forslag til forskrift om radioaktive stoffer og radioaktivt avfall. Under vårt
foreslåtte regelverk vil det bli innført plikter for avfallsprodusenten, herunder
leveringsplikt. For å dokumentere at leveringsplikten oppfylles vil det bli innført et
deklarasjonsskjema som omfatter radioaktivt avfall. Deklarasjonsskjemaet vil gi Statens
strålevern informasjon om levering avfall til avfallsmottak, og etter vår vurdering er det
derfor ikke nødvendig å ta inn krav om melding ved levering til avfallsmottak i
strålevernforskriften.

Til slutt vil vi bemerke at fotnoter helst ikke bør benyttes i lov- og forskriftsregulering.
Videre bør det vurderes om deler av forskriftsreguleringene egner seg bedre å fastsette
i kommentarer til forskriften. Vi vil peke på eksempelet fastsatt i § 2 siste ledd,
henvisningen til ALARA- prinsippet i § 5, eksemplene på hvilke vilkår Statens strålevern
kan fastsette i § 9 samt ønsket om elektronisk melding i § 12.
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