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

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 23.03.2021 sak 30/21 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Dag-Kristian Prestkvern (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) 
Harald Westby (H) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Anne Marie Sterten (Sp) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av Sp:  
Gran kommunestyre finner det svært kritikkverdig at Statens vegvesens vegprosjekt Rv 4 Gran på enkelte 
områder ikke er utført i samsvar med vilkår gitt i tillatelse - noe som har ført til tre påviste avvik. At 
overvåkinga utvides og intensiveres, med mulighet for å fange opp langtidsvirkninger, virker bare delvis 
beroligende. Gran kommunestyre mener det bør ses på mulighetene for å hindre, eller iallfall 
redusere radioaktive utslipp fra masselageret. 
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) la fram følgende tilleggsforslag: 
Kommunen forlanger høyeste prioritet av overvåkning av området rundt, inklusiv bekker, vassdrag og 
Jarenvannet i lang tid. 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. 
 
Lars Erik Flatø (Ap) foreslo at begge forslagene kunne voteres over, siden forslagene ikke var 
motstridene. Møtet ga tilslutning til dette. Det ble ikke gjennomført gruppemøte. 
 
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Anne Marie Sterten (Sp), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Jul Tore Kittelsrud (Frp), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
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Ved votering ble innstillingen med de vedtatte tilleggene enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
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.  
 
Gran kommunestyre finner det svært kritikkverdig at Statens vegvesens vegprosjekt Rv 4 Gran på 
enkelte områder ikke er utført i samsvar med vilkår gitt i tillatelse - noe som har ført til tre påviste avvik. 
At overvåkinga utvides og intensiveres, med mulighet for å fange opp langtidsvirkninger, virker bare 
delvis beroligende. Gran kommunestyre 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. 
 
 


