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Høringssvar til rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall

Vi viser til høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall datert 3. desember 2019.

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet er fag og forvaltningsmyndighet på områdene

atomsikkerhet, radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Radioaktivt avfall reguleres etter

forurensningsregelverket på lik linje med annet avfall og farlig avfall.

En rekke industrier og aktiviteter danner radioaktivt avfall, eksempelvis industrier som

håndterer store mengder naturlig forekommende råvarer som metallutvinning og

petroleumsindustrien, forskning, medisinsk diagnostikk og behandling og brukte brensel og

annet radioaktivt avfall fra forskningsreaktorene på Kjeller og i  Halden.

De største volumene av radioaktivt avfall  i  Norge er potensielt syredannende bergarter og

avfall fra petroleumsindustrien, begge med naturlig forekommende radioaktive stoffer. Per

dags dato er det 5 deponier for radioaktivt avfall  i  Norge, ett for såkalte antropogent Iavt— og

mellomaktivt radioaktivt avfall, ett for avfall med naturlig forekommende radioaktive stoffer,

to for potensielt syredannende bergarter og ett deponi for farlig avfall som også kan motta

noen typer radioaktivt avfall.

Mye radioaktivt avfallet er også klassifisert som forurenset grunn eller farlig avfall.

Radioaktivt avfall med naturlig forekommende radioaktive stoffer inneholder for eksempel

ofte tungmetaller som gjør at avfallet også er klassifisert som farlig avfall. Regelverket  i

avfallsforskriftens kapittel 11farlig avfall og kapittel 16 radioaktivt avfall er bygget opp på

samme måte og regulerer de to avfallskategoriene.

Forurensningsregelverket åpner opp for at radioaktivt avfall med relativt lavt innhold av

radioaktive stoffer, såkalt kategori ll-avfall, som også er kategorisert som farlig avfall kan

sendes til avfallsbehandling med kun tillatelse til håndtering av farlig avfall. Virksomhetene

må ved mottak av radioaktivt avfall også oppfylle de generelle kravene til håndtering av
radioaktivt avfall. Dersom det er fare for radioaktiv forurensning forbundet med håndteringen

av avfallet må virksomheten ha tillatelse fra Direktorat for strålevern og atomsikkerhet for

håndtering av radioaktivt avfall og til radioaktiv forurensning. Deponering av radioaktivt avfall

vil alltid kreve en tillatelse fra Direktorat for strålevern og atomsikkerhet siden dette ansees å

medføre en fare for radioaktiv forurensning.

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet mener at det bør vurderes om det er

hensiktsmessig at et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør ha tillatelse til å ta imot noen

typer radioaktivt avfall. Det kan for eksempel være snakk om avfall med naturlig

forekommende radioaktive stoffer og eventuelt avfall med relativt lavt innhold av radioaktive

stoffer med nuklider som ikke er svært lang-livede. Det vil kunne løse utfordringene ved avfall

som er klassifisert som både radioaktivt og farlig avfall. Eksempelvis har NOAH Langøya

tillatelse til å ta imot flere typer radioaktivt avfall  i  tillegg til farlig avfall, og det er flere
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deponier som har tillatelse til å ta imot avfall som er klassifisert som både radioaktivt og farlig

avfall eller forurenset grunn.

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet mener det er  viktig å se helhetlig på håndteringen
av avfall  i  Norge. Det er nå behov for å sikre deponikapasitet og etablere eller utvide deponier
for blant annet farlig avfall og flere typer radioaktivt avfall. Det arbeides med å etablere eller

utvide eksisterende deponi for lav- og mellomaktivt menneskeskapt radioaktivt avfall  i  tillegg

til midlertidig lager og fremtidig deponi for brukt atombrensel. Disse deponiene er mindre
egnet for håndtering av radioaktivt avfall med lavt innhold av radioaktive stoffer eller naturlig

forekommende stoffer. Direktorat for strålevern og atomsikkerhet mener at man bør vurdere

om det er hensiktsmessig å ha felles løsninger for disse typene avfall med for eksempel farlig
avfall. Det er  viktig å se behovene for kapasitet  i  avfallsdisponeringen  i  sammenheng, så

avfallshåndteringen optimaliseres og man får en helhetlig nasjonal løsning for håndtering og

disponering av avfall  i  Norge.
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