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HØRING: Utkast til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling 
(strålevernforskriften) 
 
 
Utkastet til ny forskrift har vært på høring hos aktuelle enheter ved NTNU.  En slik gjennomgang 
av ny forskrift, er et positivt bidrag til å holde enhetene oppdatert på alle lover, forskrifter og 
retningslinjer som regulerer arbeidet med strålekilder ved NTNU. 
 
NTNU har følgende tilbakemeldinger på høring av ny strålevernforskrift: 
 
§ 2 Saklig virkeområde 
Det bør gå tydelig fram av forskriften at det er Statens strålevern som er vedtaks- og 
tilsynsmyndighet også når det gjelder radioaktivt avfall. Dette står nevnt i brevet som fulgte med 
forskriften, men ikke i selve forskriften. 
 
§13 Avhending av strålekilder 
Her er det uklart hva som menes med: ”For åpne radioaktive kilder er det tilstrekkelig at 
virksomheten har ajourførte lister over nuklider og aktivitetsmengder.” I følge utkast til forskrift om 
anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall, må en ha tillatelse til å slippe ut 
aktivitetsmengder eller aktivitetskonsentrasjon lik eller høyere enn grenseverdiene. 
 
§16 Krav til strålevernkoordinator 
Endring fra ansvarlig til koordinator bidrar positivt til å tydeliggjøre rolle og ansvarsforhold i 
virksomheten. I tillegg ses det som positivt å trekke inn et helhetlig perspektiv som ligger i 
begrepet helse, miljø og sikkerhet. 
 

Med vennlig hilsen 
 
Anne-Beth Holte      Nina Elise Eik 
HMS-sjef                  Sentral Strålevernskoordinator 
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