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→ Hvordan håndteres avfall best mulig?

→ Hvordan kan vi best sikre at alt avfall håndteres godt?

→ DSAs fokus 
→ Vi vil gjerne ha deres innspill 
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Oversikt

Spørsmålsskjema fra NFFA og DSA

Avfallsstrategi for radioaktivt avfall

Nye nettsider med veiledning

Viktig dialog – årsrapportene

Kompetanse
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Spørsmålsskjema fra NFFA og DSA

→ NFFA og DSA så et behov for:
→ Mer kunnskap
→ Kjenne bedre til eventuelle behov i industrien

→ Besvarelsene vil blir fulgt opp i fellesskap

→ Bidra til å styre forvaltning og veiledning

→ Eventuelle nye innspill ta gjerne kontakt med NFFA
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Avfallsstrategi for radioaktivt avfall

→ DSA arbeider med utkast til strategi for radioaktivt avfall for Klima-
og miljødepartementet

→ Vil be om innspill:
→ Typer og mengder radioaktivt avfall

→ Typer og kapasitet i behandlingsløsningene

→ Eventuelle utfordringer og behov

→ Ta kontakt med bransjeorganisasjonene eller DSA
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Veiledning
→ Utarbeidet nye nettsider med veiledning om 

radioaktivt avfall
→ www.dsa.no – tema avfall

→ Myntet på avfallsprodusenter og –mottak
→ Både de som ønsker å ta imot radioaktivt avfall og 

de som ikke gjør det

→ Vurderer behov for ytterligere veiledning
→ Ta gjerne kontakt for eventuelle innspill

http://www.dsa.no/
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Dialog mellom industrien og DSA

→ Dialogen mellom industrien og DSA 
er essensiell

→ Fremheve årsrapportene
→ Kilde til dialog og kunnskap
→ Ser gode framskritt

→ Ta gjerne kontakt med DSA
→ Ta heller en samtale eller en e-post 

for mye enn for lite
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Kompetanse

→ Viktig med kompetanse om radioaktivt avfall
→ Også for de som ikke ønsker å ta imot radioaktivt avfall

→ Områder:
→ Avdekke
→ Måle
→ Håndtere
→ Regelverk og forvaltning

→ Ekstern kompetanse/konsulentbistand
→ Sikre at eventuell ekstern bistand er god
→ Mangelfull ekstern bistand fritar ikke for ansvaret for 

tilstrekkelig håndtering
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Tilbake til første spørsmål

Hvordan kan
→ NFFA,

→ DSA

→ Og dere 

bidra til å sikre at alt radioaktivt avfall håndteres godt?

Farlig avfallskonferansen 2019
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Takk for oppmerksomheten

Mette Nilsen, mette.nilsen@dsa.no, 67162500


