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Meld. St. 8 (2020-2021) Trygg nedbygging av norske 
atomanlegg og håndtering av atomavfall 

Det vises til henvendelse av 16.2.21 fra Stortingets næringskomité, med spørsmål fra 

Aps representanter i komiteen, i sammenheng med behandlingen av Meld. St. 8 (2020-

2021) Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall. Under 

følger svar på spørsmålene. 

1. Spørsmål:

Det fremgår av meldingen at staten skal vurdere overtagelse av grunnen som 

atom-anleggene i dag står på. Vil dette først og fremst gjelde Kjeller? Når i 

prosessen skal staten ev skal overta grunnen?  

Svar: 

Av hensyn til fremdrift, effektivitet og klare ansvarsroller i oppryddingsarbeidet 

må staten iht. stortingsmeldingen vurdere overtagelse av grunnen som 

anleggene i dag står på, på Kjeller og i Halden. På Kjeller er det Institutt for 

energiteknikk som eier grunnen, mens tomten i Halden er festet fra Norske 

Skog Saugbrugs. Dersom staten skal overta hele eller deler av grunnen 

anleggene står på, synes et hensiktsmessig tidspunkt å være samtidig med at 

anleggene overføres staten. Pr. i dag kan det se ut til å bli først etter 1.1.2024.  
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2. Spørsmål: 

Hvordan jobbes det inn mot vertskommunene for å avklare friklassing for 

fremtidig bruk av områdene?  

Svar: 

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har jevnlig dialog med 

vertskommunene for dagens nukleære anlegg, for bl.a. informasjon om 

pågående utredningsprosesser knyttet til dekommisjonering av de nukleære 

anleggene. Pr. i dag har ikke NND startet dialogen med vertskommunene 

vedrørende den konkrete friklassingen av områdene. Arbeidet med friklassing 

av områdene pågår for tiden som del av forprosjektet for dekommisjonering i 

regi av NND, som skal ferdigstilles april 2023. 

3.        Spørsmål: 

 

Hva er status med hensyn til fremdrift og videre prosess knyttet til avfallsstrategiene?  

 

           Svar: 

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Klima- og miljødepartementet 

arbeider med en strategi for radioaktivt avfall som skal bidra til at radioaktivt 

avfall håndteres forsvarlig i tråd med en helhetlig nasjonal avfallspolitikk og 

internasjonale krav. Arbeidet er prioritert. NND vil levere sin avfallsstrategi i 

etterkant av den nasjonale for å sikre at de to er koordinert.  
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