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Søknad om midler til InfoArena 2012 - nuclear waste and safety –
meeting point Sellafield
Nå begynner vårt arbeid å gi skikkelig resultater. To positive ting er vedtatt:
Nedleggelse av to anlegg i Sellafield, Thorp og B215, henholdsvis i 2018 og
2022/23. Men vi har enda en liten jobb å gjøre før vi er helt fornøyd. Voktere
av vår felles blå åker - Lofoten mot Sellafield - har arbeidet med
problematikken siden 2001 og bidro sterkt til at de radioaktive utslippene av
Technetium –99 ble stoppet i april 2004. I mars 2010 fikk vi gjennomslag for
internasjonal inspeksjon av Sellafield-anlegget. Dette skjedde etter at vi
inngikk dialog med norske og britiske myndigheter og samarbeidspartnere ved
å arrangere en konferanse i Brussel.
Vi har fulgt nøye med utviklingen i Sellafield siden den tid og har hatt nær
dialog med Sikkerhetsregulator, The Nuclear Installations Inspectorate NII,
eierne av Sellafield Sellafield Ltd., nordiske og norske myndigheter. Vår
største utfordring er det høyradioaktive tankanlegget B215 som inneholder opp
mot 1000 m3. Dette til tross for at vi fikk den gledelig meldingen før jul om at
britiske myndigheter har besluttet å legge ned Thorp innen 2018. B215 krever
all oppmerksomhet iallefall fram til 2022.
Voktere av vår felles blå åker - Lofoten mot Sellafield har gjennomført flere
planleggingsmøter med eierne og driverne av anlegget, Sellafield Ltd. Som en
direkte oppfølging av møtet i Brussel med gjennomslag for internasjonal
inspeksjon av Sellafield-anlegget og vedlikehold av den plattform som er skapt
for gjensidig dialog og som en konsekvens av vår felles erklæring (se vedlegg).
Erfaringen har vist at informasjon angående alvorlige hendelser ved anlegget
langt fra har vært god nok. Denne plattformen for dialog som nå er skapt og
som har deltakelse på høyt nivå skal gi rom for uttrykk for spørsmål og
bekymringer fra nordisk nivå og status og planer fra britisk side. Vi viser
forøvrig til programmet.
Vårt hovedmål med måte er å redusere den risiko for en atomulykke som blant
annet Statens Strålevern berskriver i sin siste rapport som kan bety nedfall
over Norges hav og landområder som er 10 ganger større en Tjernobyl.
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InfoArena 2012 arrangeres i Sellafield. Vi vektlegger kvalitet i vårt arbeid og
det er vi helt avhengig av også denne gang. Vi søker alle landets kommuner
om
kr. 500

i henhold til vedlagte strategidokument. Av praktiske grunner må vi ha
tilbakemelding så snart som mulig og innen 30. januar 2012.
Det vil framkomme i programdokumenter hvem som har vært sponsorer. Vi
ser fram til å høre fra dere.
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