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Endringslogg

Endringsnummer og

dato
1
25. september  2020

Gjeldende vilkår

Tillatelsen gjelder fra

dags dato til 25.

oktober 2020.

Endring

Tillatelsen gjelder fra

dags dato til 1. mars
2021.

Bakgrunn

Ettersom det har  tatt

tid å få på plass
tillatelse fra alle
aktuelle myndigheter

og påfølgende økte
vannmengder trengs

en utvidelse av
opprinnelig frist.



 

 

 

Radionuklide Utslippsgrenser (MBq) 

U-238 0,6 

U-235 0,2 

U-234 0,7 

Ra-228 0,7 

Ra-226 1 



Virksomheten skal utføre analyser av radioaktive stoffer  i  vann som går ut av renseanlegget,

for å kontrollere at det ikke slippes ut mer enn tillatt  i  denne tillatelsen.

2.4 Tiltak ved økt forurensningsfare
Virksomheten plikter så langt som mulig å hindre at det oppstår forhold som kan forårsake at

utslipps-grensene overskrides. Virksomheten skal redusere eller innstille aktiviteten under slike

forhold hvis det er nødvendig av miljømessige grunner.

Virksomheten skal så snart som mulig sende Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

opplysninger om endring av betydning i  risiko for akutt forurensning eller  i  forutsetningene for

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets tillatelse, og iverksette korrigerende tiltak  i

henhold til bestemmelsene  i  forurensningsloven.

2.5 Diffuse utslipp
Diffuse utslipp som kan medføre skade eller ulempe for miljøet eller befolkningen skal

begrenses så langt som mulig.

3. Måling og beregning av utslipp

3.1 Generelle krav
Målinger og beregning av utslipp av radioaktive stoffer skal utføre slik at de blir representative

for virksomhetens faktiske utslipp.

Virksomheten skal vurdere usikkerhetene  i  målingene og/eller beregningene, og søke å

redusere denne mest mulig. Usikkerhetene skal oppgis  i  rapporteringen til Direktoratet for

strålevern og atomsikkerhet.

Prøvetakning og analyse skal følge Norsk Standard (NS) eller anerkjente internasjonale

standarder. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kan akseptere at andre metoder kan

brukes også der standard finnes, dersom virksomheten dokumenterer at de er minst like

formålstjenlige. Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig

kvalitetssikret.

Dersom eksterne laboratorier eller konsulenter benyttes for prøvetaking og analyse, skal disse

være akkrediterte der dette er mulig.

3.2 Måleprogram
Virksomheten plikter å utarbeide og gjennomføre et måleprogram for utslippsvann som sikrer

at virksomheten kan oppfylle rapporteringskravene som er  gitt i  Direktoratet for strålevern og

atomsikkerhets retningslinjer, og i  denne tillatelsen. Måleprogrammet skal blant annet

inkludere prøvetakningsfrekvens og prøvetakingsprosedyrer, og skal inngå ivirksomhetens

internkontroll.

3.3 Krav til prøvetakning og analyse
Virksomheten skal ta prøver av utslippsvannet før og etter renseanlegg for å verifisere at

renseanlegget virker som det skal. Det skal tas prøver ukentlig i  utslippsperioden for vannet

som kommer ut av renseanlegget. Virksomheten må holde oversikt over hvor mye vann som blir

pumpet ut for å verifisere at utslippsgrensene ikke overstiges. Vann som sendes inn  i



 



 




