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Institutt for Energiteknikk(IFE)
Norsk Nukleær Dekommisjonering(NND)

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever  at Direktoratet for Strålevern og 

Atomsikkerhet legger til rette for fremskynding i prosessen med NND 

sin overtakelse av IFE eiendommer med utgangspunkt  i bekymring for 

lekkasje ut fra Stavbrønn på Kjeller for å håndtere sistnevnte korroderte

lager.

Bakgrunn

Det vises til deres korrespondanse med IFE på temaet Stavbrønn i 2019 og etterspørsel 
etter fremdriftsplan fra IFE. NMF har gått gjennom brevene og mener situasjonen krever 
en avklaring,helst ila sommeren  2020.

NMF er som frivillig miljøorganisasjon i en konsultasjonprosess med Norsk Nukleær 
Dekommisjonering på tema Dekom lagring og deponi avfall og bygg og har i 2019-20 
deltatt i 6 møte med NND og FND.(departementet) Det er undertegnede leder og 
saksbehandler som møter for NMF. At leder møter signaliserer vår prioritering av 

saksområdet. Flere andre organisasjoner deltar også i møtene med NND.

 



NMF meget imponert over initiativet fra NND
NMF er meget imponert over initiativet fra NND ifht til å ta miljøorganisasjonene med på 
«laget»  og ser nå etter de siste årets konsultasjoner,de signaler vi har fanget opp samt 
hendelser historisk sett under IFE, at  behovet for at NND snarest mulig får realisert planer
og prosesser som er i gang.

Kritikkverdige forhold avdekket ved både Halden og Kjeller strandet reaktordriften
Erkjennelsen av behovet for kontroll og opprydding etter Norges prøve-reaktorprosjekter 
må nå ha et tempo som gjør at de nye strukturene som bygges med påfyll fra bla IFE på 
enkelte posisjoner får sette seg og vokse videre. Strukturene er bl.a oppbyggingen av 
NND via ansettelser fra 2018 -dd og det faktum at NND må styrkes ytterligere på en rekke
områder for på kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag på en tilstrekkelig måte. Det er da 
viktig at de kommer igang  med arbeidet uten unødvendig utsettelse. NND er nå inne i sitt
3 eksistensår og i behov for avklaringer fortløpende.

NMF ser situasjonen på Kjeller med korrodert stavbrønn og et lekkasje ut potensiale som
en anledning nå til å feste grepet og at DSA nå har høyt fokus på en rask formell avklaring
som gjør at NND kommer nærmere overtagelse av rettigheter og eierskap på Kjeller og 
etterhvert i Halden. 

Atom dekommissionering må ytterligere styrkes på fere fronter - krever da fremdrift
NMF sitt inntrykk hittil av arbeidet med atomavfallet, utover NND sitt initiativ og deres 
arbeid,  er at denne store jobben krever styrking i mange andre ledd, bla hos DSA, på 
dekom prosess ikke drift, videre 1)kommunikasjon ytterligere til storsamfunn ,2) 
storting,3)andre departementer  4) m.f.. For at dette skal kunne gjøres på en troverdig 
måte kontinuerlig er det viktig at en har en fremdrift på IFE sitt område. 

IFE har ila 2019 fått utsettelse på frister fra DSA på bla fremdriftsplaner ifht Kjeller. NMF 
opplever IFE som en organsisajon som dessverre har litt å gå på nå ifht 100% å kunne 
ivareta eget ansvar til en hver tid. Det vises bla da til lekkasje ved Halden i 2016 og den 
nevnte stavbrønn som NMF ser som meget kritikkverdig, spesielt når vi ikke ser at det 
handles ihht alvoret i saken. Sterkt nok eller raskt nok. Inntrykket av IFE er heller ikke fra 
vår side overbevisende. Ref Nabomøte høsten 2017 i Halden,

At det er korrosjon og ikke tørt på Kjeller fnner NMF alvorlig. NMF mener dette er 

underkommunisert!!
Området Kjeller Skedsmo Lillestrøm er allerede belastet  på miljø, ref bla tidlige utslipp, 
Brånåsen søppeldeponi mm. I denne sammenheng er det nå viktig å få økt tempoet på 
prosessen frem mot at NND overtar ansvar(eiendomsrett) til IFE sine anlegg ihht tidligere 
overenskomster/intensjoner .

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever  at DSA legger til rette for 

fremskynding i prosessen med NND sin overtakelse av IFE eiendommer 

med utgangspunkt  i bekymring for lekkasje ut fra Stavbrønn på Kjeller 

for å håndtere sistnevnte korroderte lager.
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