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Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

→ Fag-, forvaltning- og tilsynsmyndighet på området strålevern, atomsikkerhet og ikke-
spredning, radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

→ Vi utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, 
Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.
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Tilsyn

→ Ny tilsynsstrategi som skal vare til 2030
→ 5-års planer utarbeides 

→ Vi har en risikobasert tilnærming når vi velger 
tilsynsobjekter

→ Tilsynsturné høsten 2022 hadde fokus på 
avfallshåndtering
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Hvem kan trenge 
tillatelse fra oss?

→ Virksomheter som behandler store mengder naturlige 
materialer kan trenger tillatelse fra DSA

→ Eksempler kan være gruvedrift, 
sementproduksjon eller produksjon av metaller 
(eksempelvis aluminium og kobber)

→ Alle virksomheter hvor det kan forekomme radioaktiv 
forurensning må søke om tillatelse

→ Ta kontakt på dsa@dsa.no dersom dere er spørsmål

Foto: DSA 
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Veiledere og retningslinjer

→ Tilgjengelig på 
www.dsa.no/publikasjoner og 
www.dsa.no/regelverk

→ Arbeider med å utvikle nye veiledere
→ Ta kontakt hvis det er noen innspill på 

epost til dsa@dsa.no

→ Retningslinjer for blant annet årlig 
rapportering og søknad om tillatelse 
til radioaktiv forurensning

http://www.dsa.no/publikasjoner
http://www.dsa.no/regelverk


Avfallsdeklarering.no
→ Identifisert særskilte utfordringer 

med deklarering av radioaktivt avfall

→ Tett kontakt med miljødirektoratet

→ Samler inn informasjon fra 
virksomheter i 2022

→ Ønsker innspill og erfaringer fra flere 
virksomheter, ta kontakt med DSA
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Opprydning etter atomvirksomhet i Norge 
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Deponikapasitet
→ Behov for mer kapasitet for alle typer radioaktivt avfall

→ God, trygg og forsvarlig håndtering gir godt omdømme
→ Bidra til samfunnsansvar

→ Erfaring med at god kommunikasjon med naboer, 
kommune, miljøvernorganisasjoner gir bedre omdømme

→ Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål knyttet til å 
opprette et deponi for radioaktivt avfall

→ DSA kan bidra med
→ Informasjon og opplysning, og til befolkningen
→ Veilede virksomheter 
→ Bidra i eventuelle folkemøter, møter med kommune osv.
→ Vise samfunnsooppdraget og samfunnsansvaret

Foto : DSA 
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Oppsummering

→ 1. Virksomheter som håndterer store 
mengder naturlige materialer kan trenge 
tillatelse fra DSA 

→ 2. Behov for økt deponikapasitet for alle 
typer radioaktivt avfall

→ 3. Ta kontakt – vi vil gjerne høre fra 
dere! 

Foto: Nasjonalmuseet/Ida 

Wesenberg 
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