
Ot.prp. nr.  8
(2001-2002)

Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 
nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 

12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og 
bruk av stråling

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 5. oktober 2001, 
godkjent i statsråd samme dag.



Kapittel 1 Ot.prp. nr. 8 2
Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om 

strålevern og bruk av stråling
1   Proposisjonens innhold
Regjeringen foreslår i denne proposisjonen å presisere ordlyden i atomenergi-
loven § 53 slik at taushetsplikten blir klarere avgrenset. I tillegg foreslås det
tilføyd en ny bestemmelse i atomenergiloven og strålevernloven om informa-
sjonsplikt til befolkningen dersom det oppstår hendelser eller uhell ved
atomanlegg eller under transport av atomsubstans som kan medføre en nært
forestående trussel mot folkehelsen eller miljøet.

Forslaget ble satt frem for Odelstinget i forrige sesjon, som Ot. prp. nr. 104
(2000-2001) Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirk-
somhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling. Forslaget
ble imidlertid ikke behandlet i forrige sesjon.

I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd, vil det være
nødvendig for Regjeringen å fremsette lovproposisjonen på ny i den nye valg-
perioden. I herværende proposisjon er inntatt likelydende lovutkast som i Ot.
prp. nr. 104 (2000-2001). For lovmotivene vises det til nevnte proposisjon.

Sosial- og helsedepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atom-
energivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 12. mai
1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern
og bruk av stråling i samsvar med et vedlagt forslag.



Ot.prp. nr. 8 3
Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om 

strålevern og bruk av stråling
Forslag til lov om endringer i lov 12. 
mai 1972 nr. 28 om atomenergivirk-

somhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om 
strålevern og bruk av stråling

I

I lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet gjøres følgende 
endringer:

§ 16 nytt annet ledd og tredje ledd skal lyde:

Ved ulykke eller hendelse ved atomanlegg eller under transport av atomsub-
stans som medfører nær forestående trussel mot folkehelsen eller miljøet, skal Sta-
tens strålevern eller det organ som har ansvar for atomulykkeberedskapen sikre
at befolkningen straks gis informasjon som gjør det mulig å treffe tiltak for å fore-
bygge eller redusere skade. Dersom det oppstår konflikt mellom informasjonsplikt
etter denne bestemmelse og taushetsplikt etter § 53, går informasjonsplikten
foran. I slike tilfeller skal taushetsplikten opprettholdes i den utstrekning dette
ikke er til hinder for at informasjonsplikten oppfylles.

Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gi nærmere bestemmelser
om gjennomføring av meldings- og informasjonsplikten.

§ 53 skal lyde:

§ 53  (taushetsplikt).

Med de begrensninger som følger av denne lov plikter enhver å bevare taushet
om det vedkommende i stillings medfør etter loven får kjennskap til om
–a) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold

som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hen-
syn til den som opplysningen angår, eller

–b) detaljerte beskrivelser av atomanlegg, og detaljerte opplysninger om tiltak for
fysisk beskyttelse av atomanlegg eller atomsubstans, og detaljerte opplysnin-
ger om transport av atomsubstans, som om de ble kjent, ville kunne skade sik-
kerheten ved atomanlegg, øke faren for tyveri eller ulovlig spredning av
nukleært materiale eller teknologi, eller øke faren for sabotasje, terrorhand-
linger eller spionasje.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten

eller arbeidet. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i
denne paragraf, i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

For øvrig gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven §§13-13 f så langt de
passer.



Ot.prp. nr. 8 4
Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om 

strålevern og bruk av stråling
Taushetsplikten etter første ledd skal ikke være til hinder for utveksling av
informasjon (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret eller som føl-
ger av internasjonale forpliktelser.

Opplysninger om utslipp og fare for utslipp skal være offentlige.

II

I lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling gjøres følgende 
endringer:

§ 15 overskrift skal lyde:

Planleggings- og informasjonsplikt

§ 15 nytt tredje ledd skal lyde:

Ved ulykke eller hendelse ved atomanlegg eller under transport av atomsub-
stans som medfører nær forestående trussel mot folkehelsen eller miljøet, skal det
organ som har ansvar for atomulykkeberedskapen eller Statens strålevern sikre
at befolkningen straks gis informasjon som gjør det mulig å treffe tiltak for å fore-
bygge eller redusere skade. Dersom det oppstår konflikt mellom informasjonsplikt
etter denne bestemmelse og taushetsplikt etter lov 12. mai 1972 nr. 28 om atom-
energivirksomhet § 53, går informasjonsplikten foran. I slike tilfeller skal taus-
hetsplikten opprettholdes i den utstrekning dette ikke er til hinder for at informa-
sjonsplikten oppfylles. Departementet kan treffe vedtak om gjennomføring av
informasjonsplikten.

III
Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
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