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Norsk nukleær dekommisjonering - styringsdialog og budsjett - 
tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett 2019 

1. Innledning 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til forslag i Prop. 114 S (2018-2019) 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, og Stortingets vedtak av 21. 

juni 2019, jf. Innst. 391 S (2018-2019). Det er vedtatt økt bevilgning til trygg håndtering av 

norsk atomavfall og atomanlegg: 

 

Kapittel/post Saldert budsjett 2019 RNB 2019 Sum 

900/22 Trygg håndtering av norsk 

atomavfall og atomanlegg 

70 27,9 97,9 

Tall i mill. kroner  

 

Det er også gjort vedtak om en bestillingsfullmakt på 27 mill. kroner knyttet til trygg 

håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg.  

 

Prioriteringer og føringer gitt i tildelingsbrev av 18. desember 2018 gjelder så lenge ikke 

annet er spesifisert. 
 

I tillegg er det vedtatt økte bevilgninger til Institutt for energiteknikk: 

Kapittel/post Saldert budsjett 2019 RNB 2019 Sum 

929/22 Sikring av atomanlegg 40 20 60 

929/51 Tilskudd til atomforskning 147 114 261 

Tall i mill. kroner 

 

Norsk nukleær dekommisjonering 

Storgata 2a 

1757 HALDEN 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/6019-24 

Dato 

25. juni 2019 

 

 



 

 

Side 2 
 

2. Nærings- og fiskeridepartementets prioriteringer 

Samarbeid mellom IFE og NND er en forutsetning på alle områder. IFE skal legge til rette for 

at NND kan overta ansvar, konsesjoner, oppgaver, anlegg og nødvendig personell så tidlig 

som mulig. Der det kreves er det en forutsetning med tilsynsmyndighetens godkjenning før 

tiltak iverksettes.  

Framdrift i oppryddingsarbeidet 

Bevilgningene skal benyttes til å sikre mest mulig rasjonell framdrift i oppryddingsarbeidet. 

NFD viser til IFEs oppdragsbrev av 5. februar 2019 der nye lagre for brukt reaktorbrensel på 

Kjeller og Halden prioriteres. Direktoratet for strålevern og atomberedskap har i brev av 12. 

juni 2019 pålagt IFE å ha oppdaterte framdriftsplaner for gjennomføring av tiltak for forsvarlig 

lagring av brukt brensel. Det understrekes at arbeidet med nye og ev. utbedrede lagre skal 

ha høyeste prioritet. Eksterne ressurser skal benyttes om nødvendig.  

 

Bestillingsfullmakten skal benyttes til inngåelse av kontrakter i 2019 som vil komme til 

utbetaling senere enn 2019.  

Overføring av KLDRA og radavfallsanlegget til NND 

Det vises til tildelingsbrev datert 18. desember 2018 om overføring av drift av KLDRA "For å 

oppfylle rollen som avfallsmottaker skal NND iverksette nødvendige tiltak for på et 

hensiktsmessig tidspunkt i løpet av 2020 å overta IFEs oppgaver med drift av 

radavfallsanlegg og KLDRA(…)". Dette gjelder fremdeles.  Radavfallsanlegget kan 

imidlertid driftes av IFE lenger enn KLDRA om hensiktsmessig, med NND i en kravstillende 

og kontrollerende rolle. 

 

3. Forvaltning og utbetaling 

NFD viser til at NND og IFE har kommet til enighet om å overføre de delene av IFEs sektor 

atomavfall som ikke er konsesjonsbelagt fra 1.7.2019. NND gis fullmakt til å belaste inntil 

90,4 mill. kroner på kapittel 900, post 22. Dette kommer i tillegg til 8,336 mill. kroner som 

allerede er utbetalt til IFE og Statsbygg i 2019. Statsbygg vil bli bedt om å fakturere for 

utredning av nytt KLDRA til NND, og disse kostnadene skal dekkes innenfor tilsagnet. 5 mill. 

kroner forvaltes direkte av NFD. Bestillingsfullmakten delegeres til NND. 

 

Øremerking av kapittel 900, post 22 til IFE på 58 mill. kroner faller bort. IFE skal fakturere 

NND direkte for alle sine kostnader knyttet til kapittel 900, post 22. Det forutsettes at NND i 

tråd med dagens praksis koordinerer bruken av midlene med IFE.  
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