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Strålevern - publisering av prosedyrer innen strålevern
1 Bakgrunn
Forsvaret er innvilget dispensasjon fra Strålevernforskriftens § 12 om meldeplikt på strålingskilder. I
vilkår for dispensasjon fremgår det at Statens strålevern krever at det er lokal oversikt med
strålingskilder i Forsvaret selv om sentral oversikt ikke forventes før endelig forvaltningsløsning blir
levert av logistikkprosjektet.
Vilkår for dispensasjonen var kvartalsvis rapportering på følgende faktorer:
1.
Status på strålevernarbeidet og strålevernorganisasjonen i Forsvaret
2.
Status på arbeidet med strålevernfunksjonaliteten i nytt materiellregnskapssystem
3.
Status på kategorier og antall av strålekilder registrert i SAP med geografisk og organisatorisk
fordeling av strålekilder i de forskjellige kategoriene av strålingskilder.
I sitt tilsvar til første kvartalsrapport uttrykker strålevernet en klar forventning om at framdrift på de
ulike områdene skal komme tydelig frem.
2 Drøfting
Det er avdekket behov for å fastsette prosedyrer for Forsvaret innen strålevern som samordner avviksog hendelsesrapportering og etablering av oversikt med strålingskilder. Vedlagt følger signerte
prosedyrer AB som bes publisert i FOBID.
Prosedyren bes knyttet til relevante linker mot 1111-Bestemmelse om strålevern i Forsvaret, begge
veier.
3 Konklusjon
Regelverksenheten anmodes om å publisere vedlagte prosedyrer og vedlegg A CD og B tilhørende
prosedyre om kartlegging av og oversikt over strålingskilder.
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