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Høringssvar fra Gran kommune vedrørende søknad om 
tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i masselager - 
referansenummer 12/00861  
 
 

Det vises til høring av søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra 
masselager og tunnel ved RV4 i Gran kommune. Gran kommune ba om utsatt 
høringsfrist i brev til dere den 17.2.2021.  

Høringen er behandlet i Gran kommunestyre den 23.3.2021, vår sak sak 30/21.  

Vi takker for oversendt høringsbrev og har i det følgende noen kommentarer i 
tilknytning til saken.  

 

Gran kommunes vurderinger 

Gran kommune finner det svært kritikkverdig at Statens vegvesens prosjekt Rv4 
Gran på enkelte områder ikke er utført i samsvar med vilkår gitt i tillatelse – noe som 
har ført til tre påviste avvik. At overvåkingen utvides og intensiveres, med mulighet 
for å fange opp langtidsvirkninger, virker bare delvis beroligende. Gran kommune 
mener det bør ses på mulighetene for å hindre, eller iallfall redusere radioaktive 
utslipp fra masselageret.  
Kommunen forlanger høyeste prioritet av overvåkning av området rundt, inklusiv 
bekker, vassdrag og Jarenvannet i lang tid. 

Det bes om at DSA, dersom det gis utslippstillatelse i denne sak, følger anbefalinger 
fra rapport utarbeidet av Norconsult datert 10.3.2021 versjon J02 følgelig da med 
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ytterligere overvåking som inkluderer Vøienbekken nedstrøms i tillegg til det som 
allerede omfattes av overvåkingsprogrammet. Se rapport fra Norconsult.  

Gran kommune stiller også spørsmål hvorvidt DSA, med bakgrunn i at Statens 
vegvesen her har bygd deponiet i strid med tillatelser i saken, bør etter gå dette 
ytterligere i medhold av forurensningsloven.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Gran kommune  

 

Randi Eek Thorsen      Anne Borgedahl 
Ordfører        enhetsleder 

+47 410 27 307 
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DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET HOVEDKONTOR 
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