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Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som

kan medføre forurensning -disponering av alunskifer

Statens strålevern viser til tillatelse gitt 10. desember  2013  og basert på opplysninger  i

tilleggssøknad av 24. mars 2014, gir Statens strålevern endret tillatelse til disponering av

alunskifer ved masseutskifting av myr i forbindelse med anleggelse av Rv  4  i Gran kommune.

I henhold til endret tillatelse, skal Statens vegvesen, senest 31. desember 2014, gjøre en

vurdering av utlekkingspotensiale for radioaktive stoffer  i  alunskifer i åpen veiskjæring nord

for Granstunnelen og det skal gis en samtidig vurdering av behovet for avbøtende tiltak.

Strålevernet vil kunne komme med ytterligere krav til tiltak for  å  redusere en eventuell

utlekking, samt krav til miljøovervåking.

Endret tillatelse med tilhørende vilkår følger vedlagt.

Statens strålevern ga tillatelse til disponering av alunskifer ved masseutskifting av myr  i

forbindelse  med anleggelse av RV  4  sør for Gran sentrum  i  Hadeland til Statens vegvesen den 10.

desember  2013.  Basert på nye opplysninger  gitt i  Statens vegvesens søknad av 24. mars  2014, ble

tillatelsen (TU  13-04) endret slik at den nå omfatter disponering av alunskifermassene utsprengt

både fra tunnelen og fra skjæringen nord for tunnelen og fra nordre forskjæringen til

Granstunnelen.

Tillatelsen er  gitt i  medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars  1981  nr.  6

§§ 1  1 og 32 jf. §§ 16 og 18, jf. forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv

forurensning og radioaktivt avfall av 1. november  2010  nr.  1394  §  4.

Søknad
Søknaden av 2. oktober  2012  og tilleggssøknaden av 24. mars  2014  gjelder  bygning av ny Rv  4  fra

Gran grense til Jaren. Den skal bygges som en firefelts vei. Veien legges  i  en 1.7 km  lang tunnel

med t0 løp under og rundt Gran sentrum. I tillegg, skal det sprenges ut skjæringer nord for

Granstunnelen. Dette gir store mengder alunskiferen utsprengt fra både anleggelse av tunnelen og

fra skjæringene. Veien vil bli lagt over et myrområde. Massene  i  myra er ikke egnet som

byggegrunn og vi] måtte byttes ut med annet materiale som fundament.
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Alunskifer har et høyt tungmetallinhold av blant annet uran. Hvis alunskifer kommer i kontakt med

luft og vann, kan den danne sur avrenning, som i seg selv kan mobilisere uran slik at alunskiferen

kan bli en kilde til radioaktiv forurensning. Alunskiferen kan også medføre omfattende

forurensinger til miljøet som følge av de syredannende egenskapene. Når alunskifer reagerer og er

syredannende, vil redusert pH føre til at tungmetaller lekker ut av alunskiferen.

Vegvesen søker om fortrengning av alunskifermassene. Alunskifermassene utsprengt fra tunnelen

samt massene utsprengt fra skjæringen nord for tunnelen og fra nordre forskjæringen til

Granstunnelen skal brukes til masseutskiftning i myra. Vegvesen presiserer at deteksjon,

håndtering og lagring i myra av alunskifer fra skjæringene skal utføres i følge det planlagte og

iverksatte systemet for alunskifer fra tunneldriving. Det er beregnet at omlag 100 000 m3

alunskifer skal dekke behovet for det. Alunskiferen er tenkt plassert ned mot fjell eller

bunnmorene, med et lag leire mellom masse og fjell. På denne måten mener Vegvesenet at massene

dekker behovet for noen av de fyllmassene som er nødvendig å tilføre myrområdet, samt at

Vegvesenet sørger for at alunskiferen blir tatt hånd om på en måte som fører til en sikker og

miljømessig tilfredsstillende disponering.

Massene skal komprimeres for  å  redusere porevolumet, noe som vil bidra til å redusere potensialet

for gjennomstrømning av vann og eventuell spredning av radioaktive stoffer. Massene dekkes til

med leire eller andre tette masser. Det er planlagt bruk av membran, eventuelt også spunt, for å

dekke over alunskifermassene. Membranen vil bli plassert slik at den vil ligge permanent under

grunnvannsnivået. Bruk av membran vil også være et aktuelt tiltak for å sikre fremtidig stabilt

oksygenfattig grunnvannsnivå.

Vegvesenet understreker at grunnvannet i bunnen av en myr ikke sirkulerer i samme grad som

overflatevannet. Dette vil hindre mobilitet av de radioaktive stoffene, og det vil derfor være en

minimal risiko for utlekking. Vegvesenet mener at de topografiske, hydrogeologiske og kjemiske

vilkårene i den aktuelle myra er spesielt gunstige for disponering av alunskifer til masseutskiftning.

Vegvesenet beskriver at den naturlige barrieren som dannes av fjell/bunnmorene og leire vil
fungere godt for å hindre utlekking. Leiren vil minimalisere innstrømning av vann og eventuell

utlekking av radioaktive stoffer. Alunskifermassene vil til enhver tid ligge lavere enn

grunnvannsnivået og omsluttes av det oksygenfattige myrvannet.

Mellomlagring av alunskifermasser skal unngås så langt det er mulig, men det tas høyde for at det

kan være nødvendig å mellomlagre masser opptil noen uker. Eventuelt mellomlagrede masser skal

legges på et tørt, drenert underlag og tildekkes ved fare for nedbør. Tildekking for å begrense

oksygentilgang skal vurderes.

Alunskifers reaktivitet vil avhenge av årstid, lufttemperatur og nedbørsituasjon. Vegvesenet har

derfor tatt høyde for at en del alunskifer kan kjøres til eksternt godkjent deponi dersom forholdene

tilsier at det er uønsket med mellomlagring.
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Søknaden skisserer overvåkning av lorw'ensningsnivået i grunnvann og overflatevann i og til

myrområdet. Det skal etableres overvåkningsbrønner oppstrøms og nedstrøms anleggsområdet.

Foreslått prøvetakingsprogram omfatter blant annet drenering fra tunnel og vann fra renseanlegg.

Selv om det står at alunskiferen utsprengt fra skjæringene skal omfattes av det eksisterende

miljøovervåkningsprogrammet, presiseres det ikke i tilleggssøknaden om alunskiferen som blir

stående i gien i åpen skjæringen etter utsprengning skal være også omfattet av den planlagte

risikovurdering, tiltaksplanen og miljøovervåkningsprogrammet.

Saksbehandling

Strålevernet behandler søknader om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i henhold til

forurensningsforskriften kapittel 36 og behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

Søknaden av 2. oktober 2012 ble sendt på høring den 17. desember  2012, med høringsfrist den 21.

januar  2013.  Strålevemet har kun mottatt høringskommentarer fra Miljødirektoratet (daværende

Klima- og forurensningsdirektoratet) innen utløpet av høringsfristen. Strålevernet har vurdert

høringsuttalelsen i behandlingen av saken.

Miljødirektoratet kommenterte at de også behandler tilsvarende søknad i prosjektet, innenfor sitt

ansvarsområde, og avgrenser sin tillatelse mot den delen av søknaden som Strålevernet skal

behandle. Miljødirektoratet forutsetter at Strålevernet setter vilkår om måling og overvåkning av

stråling/utlekking i en eventuell tillatelse. Det har på denne bakgrunn vært avhold et møte mellom

Miljødirektoratet og Strålevernet om saken.

Ny søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall fra

skj æringer, datert 2. oktober  2012, ble ikke sendt på høring da endringen antas å være så liten at

den ikke vil ha noen vesentlig miljømessig betydning.

Regelverk

Strålevernet legger forurensningsloven og forskrifter som er hj emlet i denne loven til grunn for

behandling av søknaden.

Strålevernet kan foreta endringen i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18.

Endringer skal være basert på skrilig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken.

At forurensning et tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av

forurensningen jf. forurensningsloven  §  56.

I  tillegg til de kravene som følger av tillatelsen, plikter Vegvesenet å overholde forurensningsloven

og strålevernloven og forskrifter som er hjemlet i disse lovene, samt intemkontrollforskriften.

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Brud på krav som følger

direkte av forurensningsloven og strålevernloven og forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene,

er straffbart.
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I henhold til naturmangfoldloven  §  7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12  legges til

grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen

hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurdering av saken. Forvaltningsmålene i

§§ 4 og 5 trekkes også inn i skjønnsutøvingen. De nevnte bestemmelser i naturmangfoldloven skal
således inngå i skjønnsutøvingen ved saksbehandling etter forurensningsloven.

Milj økonsekvensene av tiltaket skal vurderes i et helhetli g og langsiktig perspektiv, der hensynet til

det planlagte tiltaket og eventuelt tap eller forringelse av naturmangfoldet på sikt avveies.

Begrunnelse for Statens stråleverns vedtak
Strålevernet har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene lagt vekt

på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordelene og ulempene

tiltaket for øvri g vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har vi lagt til grunn hva som kan

oppnås ved innføring av beste tilgjengelige teknikker (BAT).

For å kunne gjennomføre den omsøkte masseutskiftingen trenger man en tillatelse fra Strålevernet,

da anvendelsen av alunskiferen vil være en virksomhet som kan medføre forurensning, jf.

forurensningsloven  §  ll. Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning

og radioaktivt avfall av 1. november 2010 nr 1394 § 4 gjør forurensningens bestemmelser

gjeldende for radioaktiv forurensning også. Det følger av bestemmelsens 1. ledd at Strålevernet kan

gi tillatelse etter forurensningsloven § 11 til virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv

forurensning. Med virksomhet menes all menneskelig aktivitet som kan medføre forurensning i

strid med loven.

Den løsningen med fortrengning av alunskiferen og masseutskifting i myra som beskrives i

søknaden har som mål å redusere risikoen for utlekking til det minimale, men så lenge det finnes en

minimal risiko for utlekking må det likevel søkes om tillatelse for masseutskiftingen. En eventuell

forurensningsfare kan bestå både av svevestøv i forbindelse med utsprengning og transportering fra

tunnel og skjæringer til myr, samt utlekkin g fra de utskiftede massene til området rundt myra der

massene legges ned.

Det forventes ikke at tiltaket vil ha effekt på naturmangfoldet. Strålevernet har imidlertid stilt krav

om en risikovurdering med en tiltaksplan, og milj øovervåkning for å oppdage eventuell utlekking.

Vegvesenet etablerte tidlig i planleggingsfasen mange grunnvannsbrønner i området, både i den

fremtidige veitraseen og i området rundt. Alle grunnvannsbrønnene som ligger utenfor selve

traseen vil bli stående gjennom hele anleggsfasen og videre utover i driftsfasen. Disse skal benyttes
til miljøovervåkning. Strålevernet har i tillatelsen stilt krav om at det etter en overvåkningsperiode

på 3 år fra anleggsfasens avslutning skal utarbeides en evalueringsrapport. Rapporten skal

sammenstille resultatene fra overvåking og inneholde et forslag for videre overvåkning.

Strålevernet har på denne bakgrunn vurdert at fordelene ved å disponere alunskifermassene til

masseutskiftingen, er større enn ulempene disponering kan føre til for området rundt myra. En slik

disponering av alunskiferen vil gjøre den til ressurs i stedet for avfall, noe som ansees som en stor
samfunnsøkonomisk fordel. På bakgrunn av informasjon framkommet i søknaden og gjennom

saksbehandlingen aksepterer Strålevernet at risikoen for at det skal forekomme utlekking av

radioaktive stoffer fra alunskiferen er liten, og med krav til overvåkingssystemet som følger i

tillatelsen vil en eventuell utlekking bli oppdaget og tiltak kan iverksettes.
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Vegvesenet viser i tilleggssøknaden (vedlagte analyser av alunskifer) at alunskiferen fra

skjæringene nord for tunnelen har egenskaper tilnærmet lik den den tidligere omsøkte alunskiferen.

Strålevernet mener derfor at det ikke vil foreligge noen større risiko ved å bruke denne alunskiferen

til masseutskifting av myra i tillegg til alunskiferen fra tunnelen. Strålevernet presiserer at det ikke

fremkommer opplysninger i tilleggssøknaden som tilsier at det er et økt behov for masseutskifiing

av myra, men at søknaden dreier seg om hvor alunskiferen hentes fra. Begrensningen på utskifting

av omlag 100 000 m3 masse vil derfor fortsatt gjelde. Dersom man får overskuddsmasser av

alunskifer utover det man trenger for  å  bygge en stabil vei gjennom myra, så må det leveres til

godkjent mottak.

Basert på alle opplysninger fått fra Vegvesenet, endrer Strålevernet tidligere gitt tillatelse (TU 13-

04) slik at alunskifermassene utsprengt både fra tunnelen og fra veiskjæringer nord for tunnelen og

forskjæring til Grantunnelen kan brukes for masseutskiftning av myra i henhold til endret tillatelse.

Avslutningsplan og rapportering

Krav til rapportering er gitt i tillatelsen. Senest  6  måneder etter at anleggsfasen er avsluttet skal det

sendes inn en sluttrapport til Strålevernet. Rapporten skal beskrive det arbeidet og de tiltak som er

gjennomført og de resultater som er oppnådd, resultatene fra overvåking i anleggsfasen, samt et

forslag til videre overvåkingsprogram for driftsfasen. Bruk og disponering av radioaktiv alunskifer

skal beskrives.

Strålevernet har i tillatelsen stilt krav om at det etter en overvåkingsperiode på  3  år fra

anleggsfasens avslutning skal utarbeides en evalueringsrapport. Rapporten skal sammenstille

resultatene fra overvåkingen og være bestemmende for videre overvåkning, målingenes hyppighet

og eventuelle tiltak i framtiden.

Tilsyn

Strålevemet kan føre tilsyn med at kravene som er gitt etterlevd i forhold til disponering av

alunskifer.

Forsvarlighetskrav og stråleeksponering i arbeidsmiljøet
Vegvesenet må også overholde annet regelverk, herunder bestemmelser gitt for å ivareta

arbeidernes helse i forhold til risiko for stråling under utøvelse av arbeidet.

Etter strålevemloven § 5 skal blant annet enhver tilvirkning, transport, besittelse, bruk, håndtering

og avfallsdisponering av strålekilder være forsvarlig, slik at det ikke oppstår risiko for dem som

utøver virksomheten, andre personer eller miljøet. All stråleeksponering skal holdes så lav som
praktisk mulig og stråledoser skal ikke overstige fastsatte grenser gitt i strålevernforskriften  §  30.

I  anleggsfasen skal all stråleeksponering holdes så lav som praktisk mulig.
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Klageadgang
Del gjøres oppmerksom på at hele eller deler av dette vedtaket kan påklages til Klima- og

miljødepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra

underretning om vedtak er kommet frem, eller fra klageren fikk eller burde skaffet seg kjennskap

til vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Strålevernet, og angi hva det klages over og den eller

de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør
også nevnes.

En eventuell klage fører ikke automatisk til gjennomføringen av vedtaket utsettes. Strålevernet eller
Miljøverndepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal

gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om

gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til  å  se sakens dokumenter. Strålevernet vil gi nærmere
opplysninger på forespørsel. Vi vil også kunne gi øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og

andre regler av betydning for saken.

M d hils  .

lK/l T  (eik ‘/ »  \ ,  4  ‘

x  >‘. “X333?  » &&M '  '  job JK,
Krisiin Elise Frog Solveig D vik
fagdirektør ' \J seksjonssjef

Vedlegg: Endrer tillatelse elierforurensningsloven

Kopi: Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770  Jaren

Fylkesmannen in Oppland, Postboks  987, 2626  Lillehammer

Miljø'direkforafer, Postboks  5672  Sluppen, 7485 Trondheim

Miljøverndeparlemenl, Postboks  8013  Dep.  0030  0l
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Endret tillatelse etter  forurensningsloven til  virksomhet  som kan medføre

radioaktiv forurensning — disponering av alunskifer  — gitt til Statens vegvesen

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.

6, §§ 1 1 og 32,jf. §§ 16 og 18,jf. forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv

forurensning og radioaktivt avfall av 1. november  2010  nr 1394 §§ 2  og 4.

Tillatelsen til disponering av alunskifermasser som inneholder naturlige radioaktiv stoffer gitt til

Statens vegvesen den 10. desember 2013 ble endret på grunn av opplysninger gitt i tilleggssøknad

av 24. mars 2014. Dersom Statens vegvesen ønsker å foreta ytterligere endringer av miljømessig

betydning i forhold til det som her tillates, må dette omsøkes.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler i forurensningsloven med forskrifter, og

strålevernloven med forskrift for virksomheten. Statens strålevern gjør oppmerksom på at annen

aktuell lovgivning gjelder uavhengig av denne tillatelsen, og at tillatelsen ikke fritar Vegvesenet fra

oppfyllelse av krav i annet regelverk.

Strålevernet understreker at ikke bare menneskers helse, men også vern av miljøet skal ivaretas ved

bruk og utslipp av radioaktive stoffer.

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket

av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Tillatelsen gjelder fra 10. desember 2013, med endringer av 4. juli 2014.

Informas'on om virksomhet  0  lokalitet

Virksomhet Statens Ve vesen, re ion øst

Gateadresse Østensjøveien 34, 0667 Oslo

Postadresse Postboks 1010, 2605 Lillehammer

Or anisas'onsnummer NO 971032081 MVA

Lokalitet Riksvei 4 'ennom Hadeland, nord for Gran sentrum

Kommune o lke Gran, O  land

Tillatelse itt: 10.12.2013 Endrin snummer: 1 Sist endret: 04.07.14
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1. Aktivitet som omfattes av tillatelsen
Tillatelsen gjelder forurensning eller fare for forurensning knyttet til håndtering og disponering av

alunskifer med innhold av radioaktive stoffer ved masseutskifting av myr i forbindelse med

bygging av ny vei. Massene som kan benyttes er utsprengte masser fra anleggelse av tunnel rett

nord for den angitte myra og masser fra skjæringer nord for tunnelen og fra nordre forskjæring til

Grantunnelen. Det er beregnet at man har behov for å benytte omlag 100 000 m3 alunskifer for å

dekke behovet ved masseutskiftingen. Dersom man får overskuddsmasser av alunskifer utover det

man trenger for å bygge en stabil vei gjennom myra, så må dette leveres til godkjent mottak.

Dersom man grunnet driftsstopp eller andre årsaker ikke kan disponere alunskifermassene i myra,

skal alunskifermassene leveres til godkjent mottak.

Tillatelsen er forøvrig begrenset av de rammene som fremgår av søknaden.

2. Spesielle vilkår for tillatelsen
2.1.  Masseutskifting

2.1.1
Vegvesenet skal foreta en risikovurdering av helse- og miljøproblemer som kan oppstå i

forbindelse med disponeringen av alunskiferen utsprengt fra tunnelen og skjæringer. Det skal

herunder vurderes om fortrengning av alunskifer kan medføre uønskede hendelser som kan føre til

forurensning til naboeiendommene og eventuell spredning av forurensning. Det skal lages en plan

for aktuelle avbøtende tiltak. Tiltakene skal redusere faren for at det oppstår spredning av

forurensninger og/eller sannsynlighet for eksponering av radioaktiv stråling for arbeidstakere i

anleggsfasen. Vurderingen skal inkludere faktorer og inngrep som kan føre til en endring av de

hydrogeologiske forholdene i myra. Det må også i denne vurderingen redegjøres for hvordan

miljøforholdene som hindrer forvitring av alunskifer, med påfølgende syredannelse og utlekking av

uran, skal sikres i fremtiden. Detaljerte planer for avbøtende tiltak for eventuelle helse- og

miljøproblemer som kan oppstå i forbindelse med disponeringen av alunskiferen skal sendes

Strålevernet før masseutskiftingen starter. Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller

andre grunner oppstår fare for økt radioaktiv forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak

som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte strålingsfaren, herunder om nødvendig å

redusere eller innstille driften.

2.1.2
Alunskifer inneholder naturlig uran i form av  U-238, U-235, deres datterprodukter og K-40.
Konsentrasjonene av disse nuklidene er ujevnt fordelt i alunskiferen. For å få mer kunnskap om

aktuelt nivå i alunskiferen, skal Vegvesenet ta representative prøver av uraninnholdet i alunskiferen

før den legges i myra.

2.1.3
Vegvesenet skal disponere massene på en slik måte at mellomlagring ikke blir aktuelt. Dersom

dette likevel skulle være påkrevd for en kortere periode, skal massene tildekkes på en slik måte at

lufttilgang og vanngjennomstrømning hindres.
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2.1.4.

Håndtering og disponering av alunskifermasser utsprengt fra skj æringene skal gjennomføres på

samme måte som håndtering og disponering av alunskifermasser fra tunnelen og slik at alle krav

gitt i denne tillatelsen tilfredsstilles.

2.1.5.

Vegvesenet skal sikre at området rundt planlagte skjæringene eventuelt ikke blir påvirket av

radioaktive stoffer som alunskiferen kan inneholde. I forbindelse med dette, skal Vegvesenet

vurdere utlekkingspotensialet av radioaktive stoffer i alunskifer i åpen veiskjæring nord for Gran

sentrum som blir stående i gjen etter utsprengning, og det skal gis en vurdering av behovet for

eventuelle avbøtende tiltak. Fristen for dette er den 31. desember 2014. Strålevernet vil kunne

komme med ytterligere krav til tiltak for å redusere en eventuell utlekking.

2.2.  Kontroll med de hydrogeologiske forholdene
2.2.1

Hvis alunskiferen kommer i kontakt med luft og vann, kan den danne sur avrenning, som i seg selv

kan mobilisere uran slik at alunskiferen kan bli en kilde til radioaktiv forurensning. Vegvesenet

mener at ved å plassere disse massene i myra, vil det oksygenfattige vannet der sørge for at

potensialet for en muli g forurensning vil bli minimal. Vegvesenet mener at de topografiske,

hydrogeologiske og kjemiske vilkårene i den aktuelle myra er spesielt gunstige for disponering av

alunskifer til masseutskiftning. Dokumentasjon på hvordan disse betingelsene kan opprettholdes

samtidi g som myrmasser fjernes og erstattes med alunskifer skal sendes Strålevernet før arbeidene

med masseutskiftingen Starter.

2.2.2
De hydrogeologiske forholdene i myrområdet er beregnet til å være relativt stabile, men det skal

likevel føres kontroll med mengde og kvalitet av det vannet som strømmer inn og ut av

myrområdet. Grunnvannstanden i området kan variere noe, men Vegvesen beskriver at

grunnvannstanden aldri vil synke under kote  203-204  meter, med mindre det foretas en bevisst

grunnvannssenking ved pumping. Stabilt grunnvannsnivå er en forutsetning for at den løsningen

Vegvesenet har omsøkt skal fungere optimalt. Strålevernet krever derfor at grunnvannsnivået skal

overvåkes og kontrolleres på jevnlig basis, og at Vegvesenet sørger for at det gjennomføres tiltak

for å holde grunnvannstanden stabil dersom det skulle bli behov for det.

2.2.3

Det må iverksettes nødvendige tiltak for å kontrollere at tilstrømning av oksygenrikt overflatevann

til myra etter masseutskiftingen ikke skifter ut/påvirker det oksigenfattige vannet i myra. Dette

gjelder også tilstrømning av oksygenrikt vann til byggegrop, tunnel både i anleggsfase og

driftsfase.

2.3.  Miljøovervåking
2.3.1

Før man starter disponeringen av alunskifer skal Vegvesenet utarbeide et overvåkingsprogram for

anleggsfasen og driftsfasen. Områder med åpne skj æringer som inneholder alunskifermasser skal

også omfattes av miljøovervåkningsprogram. Overvåkingsprogrammet skal dokumentere

plasseringen av prøvepunkter, val g av parametere, metode og hyppighet på prøvetakingen.
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2.3.2

Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og/eller analysering,

skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig.

2.3.3
Målinger og beregninger skal utføres slik at de blir representative for eventuelle utlekkinger av

radioaktive stoffer fra området der masseutskiftingen skjer og fra veiskjæringen. Virksomheten

skal vurdere usikkerheten i målingene og beregningene, og søke å redusere denne mest mulig.

Måling av prøvemateriale skal som et minimum omfatte naturlig uran i form av  U-238. U—235,

deres datterprodukter og K-40.

2.3.4

Virksomheten skal kunne fremlegge dokumentasjon om grunnlaget for rapportene data inkludert

faktorer, beregningsmetoder og usikkerhetsvurderinger.

2.4.  Kontroll og beredskap
2.4.1

Virksomheten skal etablere og vedlikeholde en nødvendig beredskap mot akutt forurensning.

Beredskapen skal dimensjoneres på grunnlag av definerte fare- og ulykkessituasjoner. Som et

minimum skal personell, deres kompetanse, verneutstyr, innsatsmateriell og responstid

dimensjoneres.

2.4.2
Virksomheten skal så snart som mulig sende Strålevernet opplysninger om endring av betydning i

risiko for akutt forurensning eller i forutsetningene for Strålevemets tillatelse, og iverksette

korrigerende tiltak i henhold til bestemmelsene i forurensningsloven.

2.4.3

Virksomheten skal sørge for at ansatte og andre tilknyttede personer som arbeider med alunskifer,

eller som kan bli eksponert for stråling, har tilstrekkelig kompetanse innen strålevern.

Masseutskiftingen skal følges opp i felten av en person med kompetanse på måling av

radioaktivitet.

2.4.4
Anleggsområdet skal ikke være tilgjengelig for allmenheten, og holdes inngjerdet og låst.

2.5.  Avslutning og etterdrift
2.5.1
Etter avsluttet anleggsfase og i driftsfasen skal omkringliggende områder som ble benyttet i

forbindelse med anleggelse av veien tilbakeføres til en slik tilstand at området kan benyttes fritt

uten begrensninger som følge av radioaktiv forurensning i overskuelig fremtid. Etter avslutning av

anleggsfasen skal det ikke forekomme radioaktiv forurensning av betydning fra området.
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2.5.2

Senest  6  måneder etter at anleggsfasen er avsluttet skal det sendes inn en sluttrapport til

Strålevernet. Rapporten skal beskrive det arbeid og de tiltak som er gjennomført og de resultater

som er oppnådd, resultatene fra overvåking i anleggsfasen, samt et forslag til videre

overvåkingsprogram for driftsfasen. Bruk og disponering av alunskifer skal beskrives.

2.5.3
Etter en overvåkingsperiode på  3  år, jf. pkt. 2.3.1, etter avsluttet anleggsperiode, skal det utarbeides

en evalueringsrapport. Rapporten skal sammenstille resultatene fra miljøovervåkingen 0g

inneholde et forslag for eventuell videre overvåking.

Strålevernet kan stille nærmere vilkår for avslutning og etterdrift.

3.  Generelle  vilkår
3.1.  Hindre forurensning

Strålevernet presiserer at all forurensning i forbindelse med disponering av alunskiferen, herunder

utslipp til luft og til vann er uønsket. Vegvesenet plikter å redusere utslippene så langt dette er

muli g uten urimelige kostnader selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser. Dette

gjelder så vel under anleggsfasen, eventuell mellomlagring, og i driftsfasen.

Drensvann og overløp skal ikke spre forurensning av noen betydning ut av området verken i

anleggsfasen eller driftsfasen.

Dersom de omsøkte løsningene for miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt, kan

Vegvesenet bli pålagt å iverksette ytterligere tiltak.

3.2.  Internkontroll
Virksomheten plikter å ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til bestemmelsene i

internkontrollforskriften. lnternkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at Virksomheten

overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, strålevernloven og relevante forskrifter til

disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten skal til enhver tid ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre radioaktiv

forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

3.3.  Tilsyn
Virksomheten plikter å la representanter fra Strålevernet føre tilsyn med disponeringen av

alunskifer.
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3.4. Varsling ved  ulykker, uhell  og unormale hendelser

Virksomheten skal straks varsle Strålevernet om ulykker, uhell og unormale hendelser, inkludert

akuttutslipp, jf. strålevernforskriften § 19. Skriftlig rapport skal sendes Strålevernet så snart som

mulig og senest innen  3  dager. I tillegg skal også andre myndigheter varsles i henhold til

bestemmelsene i forurensningsloven. Andre uønskede hendelser som involverer radioaktive stoffer

og som ikke omfattes av \rr'arslingsplikten etter strélevernforskrifien, skal også rapporteres til
Strålevernet.
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