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Oppdrag om utredning av prosess for lokalisering 

Etablering av deponi med nødvendige støtteanlegg for radioaktivt avfall vil være en viktig 

milepæl i arbeidet med opprydding etter norsk atomreaktordrift og håndtering av radioaktivt 

avfall. Internasjonal erfaring tilsier at det er krevende å etablere nye atomanlegg og finne 

egnet lokasjon.  

 

Oppdrag 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gir med dette Norsk nukleær dekommisjonering 

(NND) i oppdrag å utrede og anbefale en prosess for lokalisering av deponi med nødvendige 

støtteanlegg for radioaktivt avfall. Hensikten med utredningen er å danne grunnlag for en 

ryddig prosess som fører til statens beslutning om lokalisering av anleggene. De aktuelle 

anleggene for dette oppdraget utredes i prosjektet Oppbevaring av norsk nukleært avfall, jf. 

eget oppdrag. 

 

Utredningen skal   
- inneholde en plan for hvordan tillit til prosessen skal skapes lokalt og nasjonalt, 

- vurdere og beskrive benyttelse av relevante reguleringsplaner i henhold til plan- 

og bygningsloven, 

- beskrive roller og ansvar i lokaliseringsprosessen,  

- beskrive prosessen som skal gjennomføres for å kartlegge aktuelle lokaliteter,  

- inneholde forslag til videre beslutningsprosess som hensyntar plan- og 

bygningsloven og sektorlover,  

- synliggjøre en tidsplan med anbefaling om beslutningspunkter, og 

- anbefale kriterier for lokalisering av anleggene.  

Beslutningen om lokalisering vil blant annet bygge på vurdering av følgende forhold: 
- sikkerhet, sikring og miljøvern, 

- geologisk egnethet, 
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Side 2 
 

- kostnader, 

- logistikk og infrastruktur, 

- forhold til naboland, og 

- lokalt samtykke. 

Utredningen i dette oppdraget skal legge til grunn at det fattes et konseptvalg i prosjektet 

Oppbevaring av norsk radioaktivt avfall mot slutten av 2023, og utredningen skal ikke legge 

begrensninger på konseptvalget. 

 

NND kan gjennom utredningen ha ikke-forpliktende dialog med aktuelle vertskommuner og 

andre relevante aktører, i den hensikt å undersøke eller videreføre interesse blant 

kommunene og dekke informasjonsbehov. 

 

NND bør ha dialog med Statsbygg og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i arbeidet. 

 

Utredningen skal ferdigstilles og oversendes NFD innen 1. september 2021. NFD vil ha 

dialog med NND underveis i utredningen.  

 

Avgrensing 

Lokalisering av midlertidig lager gjennomføres i en separat prosess, jf. NNDs tildelingsbrev 

for 2021.  

 

Finansiering 

Utredningen skal gjennomføres innenfor NNDs budsjettramme for 2021. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Kristine Kallåk (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Christian Wiig 

prosjektleder 
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