
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8090 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@nfd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 8 
 
www.nfd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
912 660 680 

Avdeling 
Forsknings- og 
innovasjonsavdelingen 

Saksbehandler 
Karl G. Johannesen 
22 24 65 95 

Norsk nukleær dekommisjonering - tildelingsbrev - revidert budsjett 2021 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til forslag i Prop. 195 S (2020-2021) 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021, og Stortingets vedtak av 18. 

juni 2021, jf. Innst. 600 S (2020-2021). Det er vedtatt følgende budsjettendringer for Norsk 

nukleær dekommisjonering (NND): 

 

Kapittel/post Saldert budsjett 2021 RNB 2021 Sum 

907/01 Driftsutgifter 44 695 +7 500 52 195 

907/21 Spesielle driftsutgifter 247 023 -40 000 207 023 

Tall i 1 000 kroner. 

 

Det er i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett også gjort vedtak om en 

bestillingsfullmakt på 150 mill. kroner knyttet til kapittel 907 post 30 Opprydding Søve, jf. 

romertallsvedtak XVII. 

 

1. Driftsutgifter og spesielle driftsutgifter 

Regjeringen har besluttet at det er et mål å kunne gi NND konsesjon for drift og eierskap til 

atomanleggene i Halden, på Kjeller og i Himdalen innen 1.1.2024. For at dette skal kunne 

være mulig må NND sende en komplett konsesjonssøknad til Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet (DSA) innen 1.1.2023. 

 

Bevilgningen på post 01 økes med 7,5 mill. kroner som følge av at NND skal betale 

konsesjonsgebyr for 2021 til DSA. 
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Side 2 
 

Bevilgningen på post 21 reduseres med 40 mill. kroner som følge av forsinkelser i arbeidet 

med opprydding. 

2. Opprydding Søve 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt staten å rydde opp radioaktivt avfall 

etter gruvevirksomheten til AS Norsk Bergverk ved Søve gruver i Telemark. Fra 2020 er NND 

gitt i oppdrag å stå for gjennomføring av denne oppryddingen. Anbud for opprydding ble 

kunngjort 25. februar 2021, med forventet kontraktsinngåelse i løpet av sommeren 2021.  

 

For at kontrakt skal kunne signeres i 2021, har Stortinget gitt sin tilslutning til at NFD kan gi 

NND fullmakt til å inngå forpliktelser på inntil 150 mill. kroner ut over bevilgning som vil 

komme til utbetaling senere enn 2021. 

3. Sikring av IFEs atomanlegg i Halden 

Norske Skog Saugbrugs er en viktig interessent til oppryddingsarbeidet etter IFEs nukleære 

virksomhet i Halden. Det er også et eget løp mellom IFE og Norske Skog Saugbrugs for å 

komme til enighet om tilstrekkelige sikringstiltak av IFEs nukleære anlegg i Halden i henhold 

til pålegg fra DSA. Sikringssaken er i utgangspunktet et forhold mellom IFE som 

konsesjonsinnehaver og Norske Skog Saugbrugs, men NFD har involvert seg grunnet vårt 

overordnede ansvar for å følge opp sikring av anlegget. Departementet har tilkjennegitt 

overfor Norske Skog Saugbrugs at det er viktig at sikringen av IFEs atomanlegg kommer på 

et forsvarlig nivå, og at dette arbeidet prioriteres. Videre oppfølging:  

 

• NFD forventer at NND ivaretar dialogen med Norske Skog Saugbrugs knyttet til 

oppryddingen etter IFEs nukleære virksomhet i Halden.  

 

• NND bes representere NFD i den videre dialogen med Norske Skog Saugbrugs, også 

i tilfelle det er behov for det i overnevnte sikringssak. 
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Cathrine Meland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 
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Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

Riksrevisjonen 
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