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Høringssvar - søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer - 
Gran kommune 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret gir høringsuttalelse vedlagt som dokument 1 til Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA) vedrørende søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i Gran 
kommune.  
Det anmodes i kommunens uttalelse om at DSA følger de anbefalinger som er gitt i rapport fra 
Norconsult datert 10.3.2021 versjon J02 ved behandling av utslippssøknad for masselager ved RV4 i 
Gran kommune.  
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Høringsuttalelse til Statens Strålevern fra Gran kommune 
Vurdering av høring fra Norconsult 10.3.2021 
Høringsbrev fra Statens strålevern 11.2.2021 
Høringsuttalelse fra Statsforvalteren datert 10.3.2021 
Tilsynsrapport 10.9.2020 
Gran kommunes reaksjon etter mottatt tilsynsrapport 21.9.2020 
Tillatelse til deponi fra Miljødirektoratet 27.9.2013 
Tillatelse til deponi etter forurensningsloven Statens strålevern 10.12.2013 
Endringstillatelse til deponi etter forurensningsloven Statens strålevern 4.7.2014 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
 

 

Oppsummering 
I forbindelse med utbygging av RV 4 Jaren-Gran, ble det opparbeidet et masselager/deponi for 
alunskifer på sørsiden av tunnelene på RV4. Det er i etterkant påvist lekkasje fra dette masselageret.  
 
Kommunestyret har fått saken til behandling i forbindelse med høring av søknad om utslipp av 
radioaktive stoffer i forbindelse med masselager/deponi. 
 
Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som skal fatte et eventuelt vedtak om 
utslippstillatelse fra masselageret/deponi.  
 
Rådmannen foreslår å sende høringssvar i saken, vedlegg 1. I forbindelse med vårt høringssvar har vi 
innhentet uavhengig rapport fra Norconsult som vil følge med kommunens høringssvar.  
 
 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 23.03.2021 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Innledning 
 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (heretter DSA) har sendt høringsbrev til Gran kommune 
vedrørende søknad om utslipp av radioaktive stoffer fra masselager ved RV4. Søknaden om 
utslippene er sendt inn av Statens vegvesen (heretter SVV).  
 
Bakgrunnen for søknaden er at det er avdekket radioaktiv forurensning fra masselager/deponi etter 
utbygging av ny vei, RV4 Gran-Jaren.  
 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til høringsuttalelse som ligger vedlagt dette saksfremlegg. Det 
er også innhentet uavhengig rapport fra Norconsult i forbindelse med høringen. Denne rapporten er 
foreslått som et vedlegg til kommunens høringssvar.  
 
I denne sak var høringsfrist satt til 10.3.2021. Gran kommune har bedt om utsatt høringsfrist til 
1.4.2021 for å rekke en god vurdering av saken både fra tredjepartsvurdering av Norconsult 
(vurderingen ligger vedlagt i sin helhet til denne saken) samt mulighet for innspill fra 
Kommunestyret. 
 
 
Saksforløp og historikk 
 
Miljødirektoratet og DSA ga den 27.9.2013, 10.12.2013 og 4.7.2014 SVV tillatelse til disponering av 
alunskifer og andre potensielt syredannende bergarter til masseutskifting av myr i forbindelse med 
anleggelse av RV4 sør for Gran sentrum.  
 

 Vedtakene fra miljødirektoratet og DSA ligger vedlagt denne saksfremstilling.  
 
Under vises plassering for deponi (ca avgrensning blå sirkel) 
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Ny RV4 skulle legges over et myrområde som ikke var egnet byggegrunn, og som dermed måtte 
byttes ut med annet materiale som fundament. Veien skulle også legges i en 1,7 km lang tunnel, noe 
som ga opphav til store mengder sprengstein.  
Omtrent 100 000m³ av sprengstein fra tunnelene var forventet å være alunskifer og andre potensielt 
syredannende bergarter1.  
Tillatelsene som ble gitt i 2013 og 2014 for deponering av alunskifer i myr, ble derfor gitt med visse 
forutsetninger og vilkår for å sikre sikker og miljømessig håndtering.   
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Når slike steinmasser kommer i kontakt med luft eller vann, kan det dannes sur avrenning. Den sure 

avrenningen kan mobilisere uran og andre tungmetaller som kan lekke ut i miljøet og medføre omfattende 
forurensning. 
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Gran kommune mottok den 10.9.2020 tilsynsrapportrapport fra DSA i forbindelse med RV4 
prosjektet og masselageret som SVV hadde gjennomført.  
Tilsynet viste 3 alvorlige avvik2: 

 
 

 Tilsynsrapporten ligger vedlagt denne saksfremstilling.  
 
Gran kommune responderte på tilsynsrapporten med et brev til DSA den 21.9.2020. Her ytret 
kommunen sin bekymring både for omkringliggende bebyggelse samt miljøforhold blant annet i 
Vigga og Jarenvannet. Deler av brevet refereres her:  
 

Vi ber om at Statens vegvesen har et ekstra fokus på Vigga-vassdraget i sin konsekvensvurdering og at det 
gjøres undersøkelser for å stadfeste mulige utslipp og konsekvenser av dette; særlig i Jarenvatnet. Det anmodes 

følgelig også å se på eventuelle konsekvenser for omkringliggende bebyggelse, og at dette kommenteres i 
tilbakemeldingen. 

 

 Brevet fra kommunen ligger vedlagt denne saksfremstilling.  
 

Det er nå kommet høringsbrev vedrørende søknad fra SVV om utslippstillatelse etter 
forurensningsloven. Det er denne høringen som er til behandling her nå i Kommunestyret.  
Deler av søknaden refereres her: 
 

«(…) Det har i anleggsfasen og i driftsfasen blitt oppdaget at det forekommer utslipp av 
naturlig forekommende uran og Direktoratet for Stråling og Atomsikkerhet har kommet 
med en tilsynsrapport der det påpekes at disse utslippene etter all sannsynlighet krever 

utslippstillatelse. (…)» 

 
 Høringen ligger vedlagt denne saksfremstilling 

 
 
Kommunens myndighet i denne saken 
Gran kommune har ikke vedtaksmyndighet i denne saken. Vi er høringsinstans før DSA skal fatte et 
eventuelt vedtak om utslipp fra masselageret/deponiet.  
 
Kommunen har ingen egen fagperson innen utslipp av radioaktive stoffer som det her pågår høring 
om, og det er derfor innhentet vurdering av uavhengig tredjeperson fra Norconsult, rapport datert 
10.3.2021 versjon J02.  
Konklusjon fra rapporten refereres her: 
 

Norconsult er enig i NIBIOs konklusjon om at radioaktivitet i utslippet ikke utgjør en 
strålingsrisiko for biota i resipientene nedstrøms masselageret. Bekkene har fra 

før naturlig forhøyde uran konsentrasjoner på grunn av alunskifer i berggrunnen. 
Kaliumkonsentrasjonen er også innenfor naturlig variasjon. Feltundersøkelser 

                                                           
2
 Sitat fra DSA  
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utført før og etter anleggsarbeid med Rv. 4 viste ingen endring i økologisk 
tilstandsklasse. Økologisk tilstand er ikke god fra før på grunn av diffus avrenning 
fra fulldyrket mark, og Norconsult vurderer at dette har en større påvirkning på 

biota enn radionuklider fra masselageret.  

Strålingseffekt på biota er modellert med ERICA. Vi har brukt modellen med andre 
aktiviteter og parametere enn NIBIO, og kommer til samme konklusjon om at 
modellerte doserater i resipientene ikke vil utføre enn risiko til biota med 95% 

sannsynlighet. Største bidrag til doserater er fra Ra-226 som er parameteren med 
størst usikkerhet (få målinger og høy deteksjonsgrense). Ifølge ERICA-modellen 
var amfibier og fugl mest sårbare, men det er ingen data på disse artsgruppene 

hverken før eller etter tiltaket for å kunne vurdere en eventuell påvirkning.  

Norconsult anbefaler at vannføringsdata fra Vøyenbekken nedstrøms 
utslippspunktet (TUN-UT) inkluderes i overvåkingsprogrammet for å redusere 

usikkerhet i utslippets totale aktivitet.  

Vann i brønnene er stort sett anoksisk, men redokspotensialet er fortsatt høy nok 
til at uran forekommer i løst form. Tiltak som er diskutert i søknad for å redusere 

mengde oksygenrikt vann som føres til grunnvann vil hjelpe for å holde 
redokspotensialet nede og dermed redusere spredning av mobilt uran. Kalking 

som forebyggende tiltak mot forsuringseffekter fra alunskifer er ikke anbefalt da 
urankarbonat er svært mobilt 

 Rapport fra Norconsult ligger vedlagt denne saksfremstilling. 
 
Statsforvalteren i Innlandet har sendt sin høringsuttalelse til saken den 10.3.2021, hvor kommunen 
er satt som kopimottaker.  
 

 Høringsuttalelse fra Statsforvalteren i innlandet ligger vedlagt denne saksfremstilling.  

 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Forurensningsloven med tilhørende forskrift. 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan E-194. RV4 Roa-Jaren ikraft 13.12.2006. 
 
Gjeldende vedtak 
Det er ikke fattet eget vedtak om utslippstillatelse i denne saken ennå.  
 
Økonomi 
Ikke vurdert her  
 
Bemanning 
Ikke relevant her  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
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Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen er opptatt av at en tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer ikke utgjør en 
samfunnsrisiko eller fare for Gran kommunes innbyggere, boforhold eller miljø.  
For å sikre en nøytral vurdering av saken, har kommunen innhentet uttalelse fra Norconsult. Denne 
vurderingen foreslås å danne grunnlaget for kommunens svar.  
 
Rådmannen er opptatt av at det formidles tydelig i saken at det er kritikkverdig av SVV at 
masselageret er utført i strid med tillatelser i saken, og anmoder DSA om å vurdere om et slikt avvik 
bør ettergås ytterligere i medhold av forurensningsloven. Rådmannen er også bekymret for hvilken 
langsiktig virkning et slikt lager har for vår kommune i forhold til usikkerhet i deponiet og utslippets 
totale aktivitet.  
Det bes derfor om at DSA inntar vilkår om ytterligere overvåking som inkluderer Vøienbekken 
nedstrøms i tillegg til det som allerede omfattes av overvåkingsprogrammet.  

 
Rådmannens innstilling: 
  
Kommunestyret inngir høringsuttalelse vedlagt som dokument 1 til saken til Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet (DSA) vedrørende søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer 
i Gran kommune.  
Det anmodes i kommunens uttalelse om at DSA følger de anbefalinger som er gitt i rapport fra 
Norconsult datert 10.3.2021 versjon J02 ved behandling av utslippssøknad for masselager ved RV4 
i Gran kommune.  
 

 
 
Hvis kommunestyret ønsker å avgi en annen høringsuttalelse må denne fremmes i kommunestyret 
eller delegeres til rådmann eller ordfører å utforme innen 1.4.2021.  

 
Alternativ forslag:  
Kommunestyret gir høringsuttalelse til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet vedrørende 
søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i Gran kommune. 
 

 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Høringen er sendt Gran kommune, Statsforvalteren i Innlandet, Miljødirektoratet og Innlandet 
fylkeskommune.  
 

 
Dato: 15. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


