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Forslag til endring i HMS-regelverket
strålevernloven
som hjemmelslov
Direktoratet

for strålevern

regelverket

i petroleumsindustrien

og atomsikkerhet

i petroleumsindustrien

Elise Nakken

(heretter

ved å gjøre

DSA)

vil foreslå

strålevernloven

-

endring

til hjemmelslov

i HMSfor HMS-

forskriftene.
Dette vil innebære at DSA kan benytte dette regelverket i forbindelse
utstedelse av godkjenninger
og ved gjennomføring
av tilsyn etter strålevernloven.

med

Innledning:
DSA har fått

i oppdrag

fra Helse-

strålevernloven

gjeldende

Strålevernloven

gjelder

kontinentalsokkelen
annen

stats

på «innretning

og på norske

høyesterett»,

petroleumsindustrien

jf. lovens

er oppfylt.

Strålevernloven

er imidlertid

forskriftene

og ethvert

anlegg

§ 4. DSA utsteder

aktiviteter

plassert

i områder

om å gjøre

på den norske

ikke hjemmelslov

anvende

disse forskriftene

DSA ønsker

derfor

slik at vi kan håndheve

noen

til virksomheter

ioniserende

stråling

i

i henhold

i petroleumsindustrien,

som rettslig

for å konstatere

grunnlag

gjøres

til hjemmelslov

ved bruk av stråling

til

og vilkårene i

for HMS-forskriftene

at strålevernloven
regelverket

delen av

som ikke er undergitt

godkjenninger

som medfører

forslag

i petroleumsindustrien.

§ 9, og fører tilsyn med at kravene i strålevernregelverket

godkjenningene

og DSA kan derfor

å utarbeide

for HMS-forskriftene

skip og luftfartøy

som utøver

strålevernforskriften

under tilsynene.

og omsorgsdepartementet

som hjemmelslov

avvik

for HMS—

i petroleumsindustrien.

Begrunnelse:
l 2017 ble HMS-forskriftene
radioaktivt
har etter

avfall
dette

benyttet

forurensningsloven
strålevernloven

forskriftene

Stråling

gjeldende

for radioaktiv

HMS—regelverket

og ved gjennomføring
ikke er hjemmelslov
Hensynet

HMS—forskriftene

i forbindelse

er nevnt

flere steder

og håndtering
og fører

med utstedelse

av tilsyn etter

for HMS—forskriftene

til en helhetlig
også

forurensning

som også DSA forvalter

ved utstedelse av godkjenninger

strålevernloven.
anvende

gjort

i forurensningsregelverket

av tillatelser

forurensningsloven.

forvaltning

har DSA ikke kunnet

i HMS-forskriftene.

fra DSAs side tilsier

etter

av
med. DSA
etter

Da

eller som hjemmelsgrunnlag

ved forvaltning

tilsyn

benytte

ved tilsyn etter
at vi burde

kunne

strålevernloven.

Ved å kunne

håndheve

forskriftene

kan DSA

påse at virksomhetene retter fokus på risikoen ved bruk av stråling, for å sørge for at risikoen
for stråleeksponering og risiko for ulykker er så lav som praktisk mulig. DSA ønsker også å
kunne

ha mulighet

i henhold
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