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Høring av søknad om utvidet tillatelse til mottak av radioaktivt
avfall for Heggvin Alun, Hamar
Heggvin Alun AS søker om utvidet tillatelse til å ta imot radioaktive steinmasser. De
ønsker å utvide eksisterende tillatelse fra 240 000 tonn per år til 500 000 tonn per år, og
å øke mengden total mottatt avfall fra 850 000 tonn til 2 400 000 tonn. Det er ikke søkt
om økte utslippsgrenser for radioaktive stoffer til vann.
Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet har mottatt søknad fra Heggvin Alun AS om
utvidet tillatelse til mottak av radioaktivt avfall i form av steinmasser med naturlig
forekommende radioaktive stoffer, datert 22.08.2018.
Heggvin Alun AS fikk tillatelse (TU16-07) til mottak av radioaktivt avfall i form av steinmasser
med naturlig forekommende radioaktive stoffer den 28.11.2016. Tillatelsen omfattet også
utslipp av radioaktive stoffer. Heggvin Alun AS søker i brev av 22.08.18 om å øke tillatt
mengde mottatte steinmasser med radioaktive stoffer, både per år og totalt. Virksomheten
ønsker om en utvidelse fra 240 000 tonn per år til 500 000 tonn steinmasser per år, samt en
økning på total mengde mottatt avfall fra 850 000 tonn til 2 400 000 tonn. Det er ikke søkt
om økning av utslippsgrenser for radioaktive stoffer til vann. Heggvin Alun AS har ikke
tillatelse for utslipp til luft, men det er krav i tillatelsen om at støving fra deponiets drift skal
være så lavt som mulig. Virksomheten skriver at utvidelse av deponiet ikke vil medføre utslipp
til luft eller økte utslipp til vann enn det som slippes ut under gjeldende tillatelse.
Heggvin Alun AS skriver at deponiet skal utvides i faser. Fasene skal prosjekteres slik som er
redegjort for myndighetene ved tidligere søknad, med doble membraner over morene og
oppsamling, overvåkning og behandling av sigevann. Oppfyllingsprinsipper og høyder skal
være i tråd med gjeldende reguleringsplan og tillatelser.
For ytterligere opplysninger viser vi til søknaden. Søknaden ligger på våre nettsider,
www.dsa.no under menyfanen «Tillatelser».
Vi ber om eventuelle kommentarer sendes Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet
innen 23. august 2019. Kommentar kan med fordel sendes elektronisk til dsadsa.no med
referansenummer 16/00001.
Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandling av søknaden.
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