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Virksomhetsplanen beskriver vår innsats og ressursbruk i forhold til resultatmålene i tildelingsbrev fra
HOD, UD og MD. Planen inneholder også føringer for vårt arbeid overfor øvrige oppdragsgivere
herunder Forskningsrådet og EU-kommisjonen.
I tillegg til de langsiktige og planlagte innsatsområdene og prosjektene har Strålevernet også en
omfattende forvaltningsvirksomhet som er hjemlet i strålevern-, atomsikkerhets- og
miljølovgivningen.
Oppgaver som krever særlig innsats i 2011 er:
oppfølging av Regjeringens radonstrategi
implementering av nytt regelverk – både på strålevern- og miljøsiden
deltakelse i utvalg om helsemessige effekter av elektromagnetiske felt
Når det gjelder arbeidet med å forbedre de interne tjenester, nevnes:
arbeidet med kvalitetsstyring og sikring av Strålevernets produkter og tjenester
arbeidet med å styrke og operasjonalisere ytterligere vår interne beredskap
Ulike akutte hendelser kan også i 2011 kreve at vi umiddelbart må sette inn ressurser. Dette gjelder
også understøtting av det politiske nivå, hvor vår ”paratkompetanse” etterspørres regelmessig.
Strålevernets arbeid forutsetter nær dialog og samhandling med en rekke andre aktører i inn- og
utland. Her ligger det hele tiden store utfordringer, men også betydelige resultater når vi lykkes.
Østerås/Svanhovd/Tromsø, 3. mai 2011

Ole Harbitz
direktør

Statens strålevern er et direktorat under Helse- og omsorgsdepartementet, og fra 1. januar 2011 et
miljødirektorat under Miljøverndepartementet. Strålevernet har også mandat og direktoratsoppgaver
for Utenriksdepartementet og skal betjene alle departementene i spørsmål som gjelder stråling. Statens
strålevern ble opprettet i 1993 ved sammenslåing av Statens institutt for strålehygiene og Statens
atomtilsyn. Ved Miljøverndepartementets vedtak av 30.12.10 er Statens strålevern også
forurensningsmyndighet for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall regulert i forurensningsloven
med forskrifter.
Strålevernet er myndighet og kompetanseorgan for all bruk av stråling og naturlig stråling i miljøet.
Stråling omfatter både ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Ioniserende stråling er stråling fra
radioaktivt stoff, røntgenstråling og partikkelstråling, mens ikke-ioniserende stråling omfatter optisk
stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt samt ultralyd. Mandatet omfatter
forvaltning, tilsyn, rådgivning, kvalitetssikring, overvåkning, målinger og FoU-virksomhet innen
strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet arbeider for å spre kunnskap om stråling og strålebruk samt
helse- eller miljømessige effekter av stråling eller strålebruk. Myndighetsoppgavene er knyttet til
forvaltingen av nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Strålevern for samfunn, menneske og miljø, bygger på tre grunnprinsipper: berettigelse, optimalisering
og dosebegrensning. Dette er prinsipper som har utviklet seg over lang tid og er formulert på grunnlag
av kunnskap om biologiske effekter av stråling og omfattende internasjonalt samarbeid gjennom
mange tiår. Berettigelsesprinsippet innebærer bl.a. at strålebruken skal vurderes med hensyn til
fordeler og ulemper og for berettiget strålebruk skal fordelene være større enn ulempene – for
samfunn, menneske og miljø. Optimaliseringsprinsippet innebærer at strålevernet skal være innrettet
slik at stråledoser blir lavest mulig, vurdert ut fra praktiske, tekniske, sosiale, økonomiske og andre
forhold. Begrepet ALARA (as low as reasonably achieveable) brukes ofte i tilknytning til
optimaliseringsprinsippet, men også begrepet ”best available technique”, BAT som er et innarbeidet
begrep i miljøforvaltningen, har relevans til optimaliseringsprinsippet. Prinsippet om dosebegrensning
innebærer at dosegrenser er fastsatt for individ eller befolkning - som skal sikre mot akutte helseskader
og at risiko for sene helseskader er akseptabelt lave.
Strålevernsprinsippene er utviklet med grunnlag i ervervet kunnskap om virkninger av stråling på liv
og helse, men også en vurdering og erkjennelse av hvilken risiko som vurderes som akseptabel. Det er
altså en risikobasert forvaltning. Når slik kunnskap i liten eller mindre grad foreligger vil Strålevernet
kunne legge ”føre-var” prinsippet til grunn for sin forvaltning.

Strålevernet som fagmyndighet har flere virkemidler til disposisjon for visjonen om: ”Strålevern for
samfunn, menneske og miljø”. Statens strålevern
- forvalter regelverk - lover og forskrifter samt forpliktelser i henhold til internasjonale konvensjoner,
som i sin karakter er forebyggende og skal sikre at strålevern og atomsikkerhet ivaretas overfor
samfunn, mennesker og miljø
- fører tilsyn med virksomheter i henhold til strålevernloven, forurensningsloven og atomenergiloven
med forskrifter
- overvåker stråling i samfunnet og trender i eksponering fra naturlige og kunstige kilder til mennesker
og miljø

- forsker på temaer av betydning for utviklingen av strålevernsforvaltningen for mennesker, miljø og
samfunn
- følger med i og skal bidra til kunnskapsutviklingen innen strålevern og atomsikkerhet samt
biologiske og helsemessige effekter av stråling
- informerer og kommuniserer budskap om strålevern og atomsikkerhet til virksomheter, individer og
samfunn
- er alltid i beredskap for å kunne håndtere en situasjon med atomhendelse eller strålingsuhell på en
optimal måte for samfunn, mennesker og miljø
- oppbevarer og vedlikeholder enhetene gray (Gy), sievert (Sv) og becquerel (Bq) ved et operativt
sekundærstandardlaboratorium, yter måle- og kalibreringstjenester for å sikre godt strålevern
- samarbeider og samvirker med andre myndigheter for å fremme beredskap, strålevern og bedret
kvalitet ved strålebruk i samfunnet
- deltar og bidrar i internasjonale fora om samarbeid, forskning, beredskap, utvikling, harmonisering
og standardisering i relasjon til strålevern og atomsikkerhet

Resultater fra forskning og overvåkning internasjonalt og nasjonalt har gitt godt forankret kunnskap
om mulige helseskader knyttet til eksponering for ulike typer strålekilder. Det er også god kunnskap
om størrelsen av stråledoser som mennesker mottar individuelt og kollektivt, enten det gjelder
naturlige eller kunstige kilder, i yrkesmessig sammenheng, som pasient eller i befolkningen generelt.
Kunnskap om påvirkning av miljøet grunnet stråling er mindre kartlagt med hensyn til biologiske og
miljømessige effekter, men det foreligger etter hvert betydelig kunnskap om kontaminering i miljøet
fra ulykker og utslipp.
Strålevernets overordnede strategi er på systematisk vis å vurdere de ulike eksponeringsveier og
situasjoner i lys av de generelle strålevernsprinsipper for derved å ta stilling til om
strålebruken eller annen strålingsrelatert virksomhet er berettiget
strålevernet er optimalisert eller om det bør gjøres mer for ytterligere optimalisering
krav til dosegrenser er oppfylt eller om disse blir presset i enkelte sammenhenger
det er utviklingstrekk i samfunn og miljø som Strålevernet må ta høyde for eller ta del i
Forutsetningen for å kunne ta stilling til og handle i forhold til disse spørsmål og bruke de øvrige
virkemidler er at Strålevernet
har sin myndighetsutøvelse faglig forankret i oppdatert kunnskap og kvalitetssikret forskning
er lett tilgjengelig og utviser åpenhet
har god kommunikasjons- og formidlingsevne
har et godt arbeidsmiljø ved effektiv ledelse, behovsdekkende infrastruktur og interne
støttetjenester
skal øke kunnskapen om forekomst, risiko og effekt av stråling bl.a. innen radioøkologi og
helseeffekter av stråling
Når det gjelder beskyttelse av miljøet, skal forskning og overvåkning følges aktivt opp med
tilstrekkelige ressurser, slik at vi får den kunnskapen som vi har mest bruk for og utnytter den på en
effektiv og konstruktiv måte. Strålevernet skal sørge for effektiv gjennomføring av nytt regelverk for

radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall og bidra til å redusere risikoen for radioaktiv
forurensning av norske områder fra kilder i utlandet. I løpet av en 3-5 års periode skal forurensning og
avfall kartlegges som grunnlag for utvikling av ny politikk og eventuelle behov for endringer i
regelverket.
Strålevernets forvaltningsoppgaver er hjemlet i lov om strålevern og bruk av stråling, 2000, lov om
vern mot forurensninger og om avfall, 1981 og lov om atomenergivirksomhet, 1972.
Statens strålevern har laboratorier for måling av stråledose og radioaktivitet.

Innledningsvis i tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet er det angitt at Statens strålevern
skal i 2011 legge særlig vekt på arbeidet med å implementere ny strålevernforskrift og på arbeidet med
å redusere eksponeringen for radonstråling. Videre skal Statens strålevern i samarbeid med de etatene
som allerede presenterer regelverksinformasjon på nettstedet www.regelhjelp.no, registrere
regelverksinformasjon til alle relevante bransjer på nettstedet.
I tildelingsbrevet fra Miljøverndepartementet er det beskrevet at Statens strålevern skal ha særlig fokus
på:
Å implementere og forvalte forskrift etter forurensningsloven og etablere et helhetlig
forvaltningsregime for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Samordningen med relevante
etater, samarbeidet med berørte næringer og andre aktører skal styrkes, for å sikre god forvaltning av
og godt grunnlag for videre utvikling av regelverket. Videre skal Statens strålevern fortsette med å
bygge opp kunnskap og kompetanse som sikrer effektiv utøvelse av forvaltningsrollen som direktorat
for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, med særlig vekt på å identifisere avfallsstrømmer.

Godt strålevern i samfunnet skal sikres gjennom utvikling av regelverket innen strålevern og
atomsikkerhet, effektivisering og styrking av tilsynet, internasjonalt samarbeid og samarbeid med
russiske myndigheter om nordområdene. Målet er en harmonisering av regelverk innen strålevern og
atomsikkerhet mellom land og godt internasjonalt samsvar i vurderingen av risiko knyttet til stråling
og strålingseffekter.

I arbeidet med å nå delmålet er det i tildelingsbrevet angitt:
Bruken av stråling innen helsevesen, landbasert prosessindustri, offshoreindustri og forskning er
omfattende. Det er en rask overgang til digital teknologi innen medisinsk strålebruk. Utviklingen
med økende pasientdoser forventes å fortsette, bl.a. fordi det gjennomføres flere radiologiske
undersøkelser. Strålebruken innen medisin, forskning og industri i Norge skal være berettiget og
optimalisert. Videre skal forvaltningen av strålebruken i samfunnet være kvalitetssikret og effektiv.
Styringsparameter
omfang av avvik som avdekkes gjennom tilsyn og gjennomgang av uønskete hendelser

Spesielle oppdrag
implementere ny strålevernforskrift gjennom utvikling av nytt forvaltningsregime og
veiledningsmateriell
igangsette utvikling av elektronisk forvaltningssystem
utvide meldesystemet i tråd med nye forskriftskrav
utvikle et nasjonalt rapporteringssystem for uønskete hendelser innen alle typer bruk av
stråling som bidrar til bedre oppfylling av våre internasjonale forpliktelser
Statistikk og rapportering
gjennomførte tilsyn i henholdt til internasjonale standarder og anbefalinger
årlige tilstandsrapporter om avvik og uønskete hendelser og vurdering av konsekvenser
oversikt over den totale strålebruken i Norge underlagt strålevernforvaltningen
For dette målområdet er planen for øvrig
å føre særskilt tilsyn med strålebruken i Forsvaret på bakgrunn av tidligere identifiserte avvik
og dispensasjoner
at Strålevernet skal være representert på Regelhjelp.no og jobbe med å legge ut
regelverkinformasjon rettet mot relevante bransjer
å kartlegge omfang av Cone Beam CT (CBCT) innen odontologiske virksomheter, føre tilsyn
med et utvalg av virksomhetene samt ha spesielt fokus mot leverandørene. Aktiv deltagelse i
tverrfaglig møtefora for CBCT med fokus på implementering av kravene i
strålevernforskriften
å systematisere Strålevernets håndtering av henvendelser fra varslere innen bruk av
strålekilder i forhold til fare for liv og helse i tillegg til andre brudd på regelverket

I arbeidet med å nå delmålet er det i tildelingsbrevet angitt:
Risikoen for ulykker og angrep rettet mot nasjonale atomanlegg skal reduseres gjennom forebyggende
arbeid nasjonalt og internasjonalt. Målet er at den nukleære virksomheten ved anleggene til Institutt
for energiteknikk (IFE) og andre nuklære anlegg skal være sikker, dvs. fri for hendelser og ulykker.
Annen nukleær virksomhet omfatter lagring av radioaktivt avfall og brukt brensel, samt ferdsel i norsk
farvann og anløp av reaktordrevne fartøyer i norske havner.
Styringsparameter
omfang av avvik som avdekkes gjennom tilsyn og gjennomgang av uønskete hendelser
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Ett netto årsverk er satt til 40 uker
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7500 (Innovation Norge), 3000 (handlingsplan),

kvalitetssikret og effektiv forvaltning av og tilsyn med atomanlegg og nukleært materiale iht.
nasjonalt regelverk og internasjonale konvensjoner, herunder forberedelse i forhold til
dekommisjonering av anleggene
Spesielle oppdrag

vurdere behov for revisjon av atomenergiloven i samarbeid med relevante fagmiljøer
bidra til gjennomføring av det forvaltningsregime for anløp av reaktordrevne fartøyer
som departementene har etablert
implementere regelverk for objektsikkerhet for relevante anlegg og materiale i
samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Statistikk og rapportering
årlig rapport om sikkerheten ved IFEs anlegg
ferdigstille innstilling om (eventuell) forlengelse av konsesjon for drift av KLDRA
Himdalen
For dette målområdet er planen for øvrig

å følge opp IAEAs arbeid for videreutvikling av det internasjonale
transportregelverket

I arbeidet med å nå delmålet er det i tildelingsbrevet angitt:
Strålevernets ansvar for enhetene (Gy – Sv – Bq) er forankret i avtale med Justervesenet og skal
videreføres. Strålevernet skal opprettholde et kvalitetssikret laboratorium for optisk stråling.
Strålevernet skal videreføre virksomheten ved de akkrediterte miljølaboratoriene og opprettholde
kompetanse på helkroppsmålinger av mennesker.
For dette målområde er planen
opprettholdelse av dosimetri- og kalibreringstjenester for ioniserende stråling i Norge for
stråleterapi og røntgendiagnostikk ved Strålevernets SekundærStandard
DosimetriLaboratorium (SSDL)
arbeid for at kalibrering av håndmonitorer for strålevern og miljø vil bli etablert i løpet av
2011
å holde kvalitetssystemet til SSDL levende og tjenlig for å styre virksomheten etter avtalte
kriterier og for øvrig er forenklinger av prosedyrer en løpende aktivitet

oppfølging av Meterkonvensjonen og MRA på område ioniserende stråling gjennom ledelse
av teknisk komité for ioniserende stråling i EURAMET
videreføring og videreutvikling av virksomheten ved de akkrediterte miljølaboratoriene og
opprettholdelse av kompetanse på helkroppsmålinger av mennesker samt arbeidet med
etablering av ny database for målinger og måleresultater

I arbeidet med å nå delmålet er det i tildelingsbrevet, hvor også UD nærmere har spesifisert
oppdragene, angitt:
Internasjonalt samarbeid er av stor betydning for utviklingen av strålevernområdet i Norge. Det gjelder
spesielt arbeidet i Norden, innenfor IAEA, OECD/NEA, EU/EBRD, Østersjørådet, NATO, G8s
Globale Partnership, Arktisk råd/EPPR, Den nordlige dimensjon, WHO og i forhold til konvensjoner
på miljø-, beredskaps- og sikkerhetsområdet når det gjelder overvåking, varsling, analyse og
reaksjonsformer ved strålingsrelaterte hendelser. Det internasjonale samarbeidet skal framskaffe
nødvendig kunnskap som grunnlag for det nasjonale arbeidet. Målsettingen er også at Strålevernet
gjennom deltakelse i internasjonalt samarbeid skal påvirke internasjonale prosesser i tråd med norske
interesser. Statens strålevern skal være i front når det gjelder internasjonalt samarbeid på
strålevernsområdet for å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen.
Styringsparameter
påse at forskning, forvaltning og regelverk innen strålevern, kjernesikkerhet og beredskap i
Norge skal være i samsvar med internasjonale anerkjente standarder og anbefalinger
videreutvikle internasjonale instrumenter og
forvaltningsprinsipper og forskningsresultater

anbefalinger

i

tråd

med

nasjonale

bidra til etableringen av internasjonal konsensus gjennom samarbeidsrelasjoner med
internasjonale strålevern- og helsemyndigheter
Spesielle oppdrag
implementere plan for Norges engasjement i fysisk sikring, kontroll og minimalisering av
spaltbart materiale for oppfølging av Nuclear Security Summit 2010
sluttføre samarbeidsprosjekter med IAEA i Romania og Bulgaria i henhold til omforent plan
med det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), jf. tildelingsbrevet fra MD og UDs
oppdragsbrev av 26. mai 2008 angående EØS-midler til Innovasjon Norge
videreføre arbeidet med å drifte Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)s
datasenter på radioaktivitetsområdet for å gi råd om konsekvenser av dagens situasjon og
konsekvenser for mennesker og miljø ved ulike ulykkes-scenarier
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