
ENDRING I FORSKRIFT QH FYSISK BESKYTTELSE AV NUKLEÆRE 

MATE°IALSR. S 18 C GTTT VED KGL. RES. 2. NOVEMBER 1981 NR^ 

16Q9 I MEDHOLD AV LOV AV 12, MAI 1972 NR. 23 OM 

ATOr-ENERGIVIRKSOr-IHET S 5. _ 

For å frennme tiigjengeligneten av de relevante bestemmelser, 

er det et behov for a ajourføre og fullstendiggjore 

henvisnmgene som framgår av forskriftenes § 18 c tredje siste 

og nest sista ledd. Endringsforslaget vil ikke medfare 

administrative eller økonomiske konsekvenser. 

Ordlyden i § 18 c er i dag: 

"c. Andre forskrifter 

Disse forskrifter korrmer i tillegg til g;jeldende forskrifter 
vedrorende lagring og transport av radioaktive stoff er eller 
farlig gods: 

Forskrifter for transport av farlige stoffer på Norges Stats
baner (1.6.19731 som bygger på "International Regulations 
concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail".(RID) 

Forskrifter om innenlands transoort av farlig gods pa uei 
(20.12.13791 som bygger pi "European Agreement concerning 
the International Carriage for Dangerous Goods by Road".(AOR) 

Forskrifter for transDort på skip av spesielle eller farlige 
laster (30. \1.19791 basert på "International Convention for 
the Safety of Life at Sea", SOLAS Konvensjonen, IMDG. 

Forskrifter for transoort av farlig gods med fly (35.5.1979) 
som fastsetter at IATA'S "Restricted Articles Regulations" 
IRAR) gjelder i Norge. 

Sikker flytransport av farlig gods. Annex lø til Konvensjonen 
vedrorende internasjonal sivil luftfart (The Safe Transoort 
of Dangerous Goods by Air. Annex 19 to the Convention on 
International Civil Aviation), vectatt av ICAO (International 
Civil Aviation Organization) 26.S.1981, og trådt i kraft 
internasjonalt 1.1.1963 (i Norge fra sarrrne datol. 

Oet internasjonale regelverket for de ulike transportmåter 
for radioaktive matenaler bygger på "IAEA Regulations for 
the Safe Transoort of Radioactive Materials"." 

Samferdselsaeoartementei: frerrmfcr ved brev 22.01.85 forslag om 

endring i forskriftenes § ]8 c. Forslaget er at tredde siste 

og nest siste ledd går ut og erstattes av følgende ordlyd: 



"Forskrift om Defordring av c,ods i. luftfartay (15. mai 1979) 

mea ssnere endringer kunngjort i Bestemmelser for sivi.] 

luftfart IBSL) D 1-7. I henhold til denne forskrift punkt 

7.5.1.1- skal farlig gods transporteres .i samsvar med ICAO 

(International Civil Aviation Organization) Doc 9284 - AN/905, 

Technical Instructions far the Safe Transport of Dangerous 

Goods by Air." 

0l3e- og energxdeoartemenret fremla dette forlaget for Statens 

Atomtilsyn, som avgå uttalelse 21.2.85. Atomtilsynet stuttet 

endringsforslaget, men fant ikke grunn til å forstå en 

oyeblikkelig endring, og foreslo at endringsforslaget kunne 

innarbeides ved en evt. senere revisjon. 

Etter å ha diskutert spørsmålet med Samferdselsdepartementet, 

meddelte Olje- og energidepartementet i brev 8.7.85 at 

endringen kunne utstå til den kunne gjennomføres sammen med en 

evt. annen endring, dog slik at den i alle tilfelle ble 

gjennomfart innen utgangen av 1987. 

I overensstemmelse med dette, sendte Olje- og energideparte

mentet Samferdselsdepartementets forslag til endring av § 18 c 

tredje siste og nest siste ledd på horing den 17.12.87 til 

folgende instanser: Institutt for energiteknikk, statens 

Institutt for Strålehygiene, Statens Atomtilsyn, utenriks-

departementet, og Justisdepartementet. Alle instanser har gitt 

sin tilslutning til forslaget. 

Olje- og energidepartementet slutter seg til endringsforslaget 

og betegner det som en oetimelig ajourføring sem vil inneosre 

en presis anvisning av relevante besterrmelser vedrorende 

transport av farlig gods med fly. Det anses som en forenkling 

at det for oenne transportmåte refereres til ett navngitt 

dokument, som vil gjore reglene mer oversiktlig for den 

enkelte bruker. 



Ol^e- og energidepartementet 

t i l r å r : 

Med hjemnel i lov av 12. mai 1972 nr. 2Q om atomenergi § 6 

endres § 18 c i forskrift om fysisk beskyttelse av nukleære 

materiale, gitt ved kgl. res. av 2. november I98t. 

^ samsvar med Olje- og energidepartementets foredrag av 

1989-


