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Afgørelse om krav til idriftsættelse af asfaltanlæg på Behandlingsstationen
efter brand den 3. marts 2015

Beredskabsstyrelsen

Den 3. marts 2015 opstod der brand i et anlæg til indstøbning af radioaktivt affald i asfalt på Behandlingsstationen på Risø. Som følge af branden ophørte driften af anlægget.
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De nukleare tilsynsmyndigheder (Beredskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, ved Statens Institut for Strålebeskyttelse) besigtigede anlægget den 11. marts 2015. Dansk
Dekommissionering oplyste i den forbindelse, at der endnu ikke er klarhed over, hvordan branden er opstået.
Idet årsagen til branden endnu ikke er afklaret, er det ikke muligt at fastslå, hvilke ændringer af anlægget, der eventuelt skal implementeres med henblik på at hindre en
gentagelse, hvis det eksisterende anlæg skal sættes i drift på ny.
På den baggrund skal Beredskabsstyrelsen herved på vegne af de nukleare tilsynsmyndigheder meddele, at asfaltanlægget på Behandlingsstationen ikke må sættes i drift på
ny uden tilladelse fra de nukleare tilsynsmyndigheder.
En tilladelse til at sætte det eksisterende anlæg i drift på ny kan i givet fald blive betinget af yderligere foranstaltninger vedrørende anlæggets sikkerhed og de procedurer,
der skal gælde i tilfælde af uheld mv.
De nukleare tilsynsmyndigheder skal yderligere anmode om, at Dansk Dekommissionering over for de nukleare tilsynsmyndigheder redegør nærmere for følgende forhold:


instrukser til portvagten angående alarmering på Risø området, herunder at det
sikres, at de relevante myndigheder bliver alarmeret i forbindelse med alarmopkald
fra på Risø og Dansk Dekommissionering, jf. herved nærmere Betingelser for Drift
af Afvikling for Dansk Dekommissionering, kapitel 10.3.2.,



sikring af, at folk der opholder sig udendørs på eller ved Risø-området varsles i forbindelse med uheld og alarmering, jf. krav i Betingelser for Drift og Afvikling for
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Dansk Dekommissionering og for DTU Risø Campus om sirenesystem på Risøområdet,


sikring af, at højtalerudkaldssystemet ikke er fejlbehæftet, jf. det ekstra udkald til
Aarhus Universitets lokaler, samt



sikring af, at der sker dosisovervågning af indsatspersonel, herunder af redningsberedskabets personel, ved eventuelle fremtidige beredskabsmæssige indsatser.

På baggrund af redegørelsen om ovennævnte forhold vil de nukleare tilsynsmyndigheder drøfte behovet for eventuelle yderligere foranstaltninger med Dansk Dekommissionering.
Denne afgørelse er truffet i medfør af § 7, stk. 2, i lov om nukleare anlæg (atomanlægsloven) – lov nr. 170 af 16. maj 1962.
Afgørelsen kan påklages til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6,
1057 København K.
Beredskabsstyrelsen orienterer om denne afgørelse på styrelsens hjemmeside,
www.brs.dk De nukleare tilsynsmyndigheder forventer, at Dansk Dekommissionering
tilsvarende orienterer om afgørelsen – eksempelvis ved offentliggørelse af nyhed herom
på hjemmeside eller ved udsendelse af pressemeddelelse.

Med venlig hilsen
Jeppe Søndergaard Pedersen
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Lov nr. 170 af 16. maj 1962
…
§ 7. Anlægget er såvel under bygningen som under driften undergivet tilsyn af atomenergikommissionen og sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. De nævnte myndigheder har til enhver tid adgang til anlægget og kan fordre sig
meddelt enhver oplysning af betydning for udøvelsen af tilsynet. De kan meddele pålæg, som er fornødne for at sikre overholdelse af vilkårene for godkendelsen af anlægget, eller som i øvrigt skønnes nødvendige af sikkerhedsmæssige grunde, ligesom de i
påtrængende tilfælde af sikkerhedsmæssige grunde kan forlange brugen af anlægget
standset for en vis tid.

Stk. 3. Nærmere regler om udøvelsen af tilsynet fastsættes af statsministeren.
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