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Deltakere Organisasjon   
Martin Andreasson NND – Sektordirektør kommunikasjon  
Nils Bøhmer NND - Sektordirektør teknisk  
Cindy Victoria Eriksen NND/NUK - Seniorrådgiver, organisering og 

overføring av nukleære anlegg 
 

Ole-Jakob Ottestad NND – IT-leder  
Roar Bjøntegaard NND – Innleid prosjektleder UMA  
Edvin Nordheim 
Edvardsen 

NND – samfunnskontakt   

Oskar Njaa Bellona  
Eivind Berstad Bellona  
Balint Teglasy  Klimavenner for kjernekraft Digitalt 
Bror Eskil Heiret Natur og ungdom   
Milly Meyer Natur og ungdom   
Sara Larsen Nei til atomvåpen  
Jan-Hugo Holten  Norges miljøvernforbund  
Kjersti Album Naturvernforbundet  
Eva Fidjestøl Internasjonal kvinneliga for fred og frihet   
Åse Berg Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Digitalt 
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09:00 1. Velkommen 
1.2 Spørsmål fra NGOene v/Martin 

Andreasson 
1.2.1 Det etterspørres en oversikt over 

tidslinjer i de ulike KVU-løp, 
prosjekter osv. lett tilgjengelig for 
referansegruppen og det øvrige 
samfunnet. «Prosjekt veikart» er 
igangsatt, men det er et komplisert 
arbeid med store avhengigheter. Det 
er dog mulig å lage mer kortsiktige 
tidslinjer og oversikter.  

1.2.2 På spørsmål om hvor godt er det 
øvrige Stortinget informert om NNDs 
arbeid og progresjon, lyder svaret at 
NND alltid er tilgjengelige for 
Stortinget om noen ønsker kontakt. 
Som etat er det er ikke NND som 
oppsøker og samhandler direkte med 
Stortinget. Dette dekkes 
hovedsakelig av stortingsmeldingen, 
men NND ønsker å informere så godt 
som mulig når det ønskes.  
 

 
1.3 NNDs prioriteringer i 2022 v/Martin 

Andreasson og Nils Bøhmer 
1.3.1 Konseptvalgutredningen for brukt 

atombrensel skal gjennom 
kvalitetssikting KS1 i løpet av 2022.  

 
1.3.2 Til spørsmål om DSAs stilling til 

behandlingsalternativer for brukt 
brensel i Norge, har direktoratet 
konkludert med at direktedeponering 
ikke tilfredsstiller deres kravbilde. 
NND kan enda ikke medregne å 
kunne sende brukt brensel ut av 

 
1.2.1 Tydeliggjøre tidslinjer for NNDs 
overordnete arbeid i et femårsperspektiv, 
samt øke frekvens på oppdateringer til 
referansegruppen om pågående arbeid 
og kortsiktige mål 
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landet til behandling, uten en 
inspeksjon av brenselet, eller om det 
tillates iht, eksportloven. P.t. mangler 
vi fasiliteter for inspeksjon.  

 
1.4 Lokaliseringsprosessen v/Martin 

Andreasson. NND har levert forslag til 
lokaliseringsprosess for deponi for lav, 
mellom og høyradioaktivt avfall. Forslaget har 
fått innspill fra NGO-gruppen. Nå venter NND 
på å høre tilbake fra departementet  

 
1.5 Folkemøter Halden og Aremark v/Edvin 

Edvardsen 
1.5.1 NND planlegger, i samarbeid med 

IFE NUK og Halden og Aremark 
kommuner å gjennomføre folkemøter 
i de respektive kommunene på 
sensommeren 2022, for å informere 
lokalsamfunnet om NNDs planlagte 
arbeid i den kommende tiden. Det 
skal gis rom for spørsmål og 
diskusjon med vertskapet.  

 
1.5.2 NND og IFE NUK skal arrangere fire 

«fagkvelder» sentralt i Halden i løpet 
av høsten. Formatet vil være 
foredrag og historiefortelling om IFEs 
historie og arv, den planlagte 
dekommisjoneringen og NNDs planer 
for fremtiden.  

 
 

1.6 Ukraina – påvirkning av arbeidet til NND 
og IFE v/Martin Andreasson 
1.6.1 Det er ikke NNDs oppgave å 

kommentere eller forholde seg til 
norsk utenrikspolitikk, eller øvrige 
politiske spørsmål ikke direkte 
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relatert til norsk dekommisjonering av 
nukleære anlegg og infrastruktur. 
DSA er Norges fagdirektorat for 
nukleære saker, og det er de som gir 
råd til sitt departement, norske 
beredskaps, og helsemyndigheter. 
NND følger situasjonen, og er 
tilgjengelige til å bistå DSA og NFD 
faglig ved behov.  

 
 

1.6.2 Status Orano (Nils Bøhmer) 
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10:30 Pause  
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10:40 2. Status konsesjonssøknad og 
virksomhetsoverdragelse v/Martin 
Andreasson 

2.2. Det er en meget god tone mellom IFE 
NUK og NND i forkant av 
virksomhetsoverdragelsen. Dette er en 
prosess som selvsagt vil være vanskelig 
for noen, noe det er stor forståelse for. 
Noe misnøye må nok allikevel regnes 
med. Det er viktig at ansatte trives og 
opplever overdragelsen som god. Deres 
kompetanse er svært ettertraktet og 
viktig for dekommisjoneringsarbeidet. 

2.3. På spørsmål om hvorfor IFE ikke står 
for dekommisjoneringen selv, er 
svarene flere. En slik omstilling vil være 
svært vanskelig og kostbart for en privat 
stiftelse. Staten har vært med å 
finansiere IFEs nukleære forskning, og 
ønsker å ta ansvar for den 
samfunnsoppgaven opprydningen nå er. 
IFE har en sentral rolle å spille innen 
forskning og utvikling i det grønne 
skiftet, og staten ønsker derfor ikke å 
hefte instituttet med 
dekommisjoneringen.  

2.4. Det bemerkes fra NGO-gruppen at det i 
nyere tid er blitt avslørt manipulerte 
forskningsresultater fra forsøk ved 
reaktorene. Til spørsmål om et 
omdømmetap for IFE har påvirket 
beslutningen er svaret at dette ikke har 
spilt noen rolle når det ble vedtatt 
politisk at staten, gjennom NND skulle 
stå for dekommisjoneringen.   
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11:30 
Lunsj 

 

12:00 2 Presentasjon NNDs nye IT-Verktøy v/Ole-Jacob 
Ottestad  

 

12:30 
 
3 UMA - utredning mellomlager og 

avfallsbehandlingsanlegg v/Roar Bjøntegaard  
 

13:00 
Pause 
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13:10 
5. Samarbeid og arbeidsform i 

referansegruppa 
5.1 Diskusjon: Hvordan kan vi best arbeide 

internt i referansegruppen? Plattformer, 
arbeidsformer og arbeidsmengde. 
 
5.1.1 Det er ønskelig med mer 

fagspesifikk innføring i emner som 
NND og gruppen arbeider med. Om 
mulig bør NND i større grad ta 
initiativ til videreutdanning av 
gruppen.  

 
5.2 Diskusjon: skal vi fortsette å bruke 

Facebook, eller følge råd fra Datatilsynet 
om å ikke benytte det til arbeid i offentlige 
institusjoner.  

5.3 Ny samarbeidsavtale – endringer og innspill 
5.3.1 Det er mer aktivitet, jobb og 

møtevirksomhet enn det som nå 
kommer frem i avtalen 

5.3.2 Det bør vurderes høyere tilskudd 
lineært med økt arbeid og ansvar. 
Arbeidet blir mer omfattende og 
krever mer tid ettersom arbeidet 
progresser.  

5.3.3 Det har blitt erfart at formulering av 
tilskuddet ikke er tilstrekkelig 
spesifikk, og den kan, om den 
feiltolkes kreves merverdiavgift av 
tilskuddet fra NGOene. Det må 
komme frem tydelig at tilskuddet er 
en «støtteordning/tilskudd».  

5.3.4 Lengere avtaletid vurderes, og bør 
diskuteres nærmere.  

5.4 KLDRA-besøk  
5.4.1 Det er ønskelig å gjennomføre et 

studiebesøk til IFEs kombinerte 
lager og deponi for lav og 
mellomradioaktivt avfall (KLDRA). 
Både tidlig juni og tidlig høst, etter 
ferien ble diskutert. Høsten er mest 
realistisk  
 

5.5 DSA-møte 

 
5.1.1 NND bør i større grad streve for å 
holde NGO-gruppens kompetansenivå 
oppdatert innen relevante fagfelt knyttet 
til gruppens arbeid. Det er behov for å se 
nærmere på hvordan det er mest 
hensiktsmessig å kurse gruppen.  
 
 
5.2 Facebook-gruppen slettes. Fremover 
benyttes e-post.  
 
5.3 Gammel samarbeidsavtale sendes ut 
for revisjon av gruppen, samt påminnelse 
om ny avtale.  
 
5.3.2 Det skal vurderes høyere 
«grunntilskudd», og medlemmene 
oppfordres til i større grad til å søke 
tilskudd til enkeltstående arrangementer, 
reiser og arbeid.  
 
5.3.3 Tilskuddet i samarbeidsavtalen skal 
defineres som en 
«støtteordning/tilskudd».  
 
5.3.4 Gjeldende samarbeidsavtale med 
NGO-gruppen sendes til deltakerne for 
individuelle tilbakemeldinger og forslag til 
revidering.  
 
5.4.1 Det foreslås studiebesøk til KLDRA 
ila. høsten 2022.  
 
5.5 Møte med DSA legges til 1. 
september 2022.  
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NGOene ønsker et møte med Direktoratet 
for strålevern og atomsikkerhet (DSA), og er 
enige om dato 1. september.  
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