
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svar við skriflegri fyrirspurn (E 1/2020) frá Norðurlandaráði 
um meðferð NORM-úrgangs 
 
Löndin sem fara með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni – Danmörk, 
Grænland og Færeyjar – koma hér með á framfæri svörum norrænu ríkjanna við 
E 1/2020: Skrifleg fyrirspurn um meðferð NORM-úrgangs. Svör hvers ríkis um sig 
koma fram hér fyrir neðan á eftir hverri þeirra fimm spurninga sem Norðurlandaráð 
lagði fram: 
 
 
1. Hvernig er meðferð norrænu landanna á NORM-úrgangi háttað? 

Noregur: 
Sams konar reglur og sambærilegar kröfur gilda um geislavirkan NORM-úrgang og 
geislavirkan úrgang með kirnum sem safnast hafa upp af mannavöldum. 
 

Fyrirtæki sem kunna að hafa í vörslu sinni geislavirkan NORM-úrgang verða að láta 
fara fram úttekt á úrganginum til að skera úr um hvort flokka beri hann sem 
geislavirkan úrgang, þ.e. hvort geislavirknin er yfir viðmiðunarmörkum samkvæmt 
reglugerð um beitingu ákvæða mengunarlaga að því er varðar geislamengun og 
geislavirkan úrgang frá 1.11.2010 nr. 1394. Ef úrgangurinn telst geislavirkur verður að 
senda hann til móttökustöðvar sem fengið hefur leyfi til að meðhöndla slíkan úrgang 
svo fljótt sem auðið er, og eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

Móttökustöðvar, urðunarstaðir og aðrir sambærilegir staðir verða að hafa leyfi til 
þess frá Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA), stofnun sem annast 
geislavarnir. Geislavirkan úrgang sem inniheldur tiltölulega lítið af NORM (þ.e. 
geislavirkni er minni en 10Bq/g) en telst jafnframt hættulegur úrgangur má senda til 
móttökustöðvar sem hefur aðeins leyfi til að meðhöndla hættulegan úrgang. 

Upplýsingar um geislavirkan úrgang verður að skrá í rafrænt skráningarkerfi sem er 
notað fyrir bæði geislavirkan úrgang og hættulegan úrgang. Skilyrði sem sett eru um 
meðferð úrgangsins koma fram í 16. kafla reglugerðar um úrgang. 

Svíþjóð: 
Kveðið er á um meðferð NORM-úrgangs í reglum geislavarnastofnunarinnar 
(Strålsäkerhetsmyndigheten) (SSMFS 2018:4) um geislavirk efni og byggingarefni af 
náttúrulegum uppruna (sjá 9-13 §§ SSMFS 2018:4) 
 
Ef geislavirkni NORM-úrgangs er ekki umfram 1 kBq/kg þurrefnis af geislavirkum 
samsætum í sundrunarröðum úrans og þóríns og ekki umfram 10 kBq/kg þurrefnis af 
kalín-40 er heimilt að meðhöndla úrganginn sem efni í undanþáguflokki. Þetta á ekki 
við um efni sem nota á sem byggingarefni. 

Ef geislavirkni NORM-úrgangs er ekki umfram 10 kBq/kg þurrefnis af geislavirkum 
samsætum í sundrunarröðum úrans og þóríns og ekki umfram 100 kBq/kg þurrefnis 
af kalín-40 er heimilt að urða úrganginn án þess að taka þurfi tillit til geislavirkra 
eiginleika efnisins. 

Nordisk Råd 
Ved Stranden 18 
1061 København K 
 

 

Holbergsgade 6 
DK-1057 København K 
 
Sími +45 7226 9000 
Fax +45 7226 9001 
M sum@sum.dk  
W sum.dk  
 
 
Dagsetning: 24-02-2020 
Deild: MEDINT 
Málsmeðf.: DEPAMB 
Málsnr.: 2001562 
Skjalsnúmer: 1104296 

 



 

Bls. 2 

Ef geislavirkt efni af náttúrulegum uppruna hefur safnast upp sem úrgangur í 
tengslum við leit að jarðefnum má senda það til urðunar eða koma því aftur fyrir í 
holrýmum sem myndast hafa við starfsemina án þess að taka þurfi tillit til geislavirkra 
eiginleika efnisins.  

Frágangur urðunarstaða af því tagi sem um getur í fyrstu og annarri málsgrein verður 
að vera með þeim hætti að mengunarvarnir séu að minnsta kosti jafngildar því sem 
við á um urðunarstaði fyrir úrgang sem telst ekki hættulegur samkvæmt reglugerð 
(2001:512) um urðun úrgangs. 

Vatnssíum sem notaðar eru í heimahúsum má farga með heimilisúrgangi án þess að 
taka þurfi tillit til geislavirkra eiginleika þeirra. 

Úrgang sem myndast við niðurrif bygginga og inniheldur geislavirk efni af 
náttúrulegum uppruna, úrgang frá brennslu álúnríks flögubergs, fosfatgifs svo og 
jarðvegs- og grjótmassa má senda til urðunar eða endurvinna til nota við 
framkvæmdir (þó ekki sem byggingarefni) án þess að taka þurfi tillit til geislavirkra 
eiginleika efnisins. 

Óheimilt er að blanda NORM með öðrum efnum í þeim tilgangi að fara megi með 
úrganginn sem efni í undanþáguflokki. 

Í Svíþjóð eru engar varanlegar geymslulausnir fyrir NORM-úrgang með geislavirkni 
umfram 10 kBq/kg þurrefnis af geislavirkum samsætum í sundrunarröðum úrans og 
þóríns en ekki umfram 100 kBq/kg þurrefnis af kalín-40. 

Finnland: 
Í Finnlandi er NORM-úrgangur skilgreindur í geislavarnalögum sem úrgangur sem 
myndast í tengslum við starfsemi sem hefur í för með sér áhrif frá náttúrulegri geislun 
og hefur geislavirkni frá samsætum af náttúrulegum uppruna umfram hámark fyrir 
efni í undanþáguflokki. NORM-úrgangur verður meðal annars til í Finnlandi við 
námagröft, málmvinnslu, endurvinnslu brotamálms og hreinsun neysluvatns. 
Ábyrgðaraðilar starfseminnar bera ábyrgð á frágangi NORM-úrgangs (meðhöndlun og 
varanlegri geymslu). 
 
NORM-úrgangur er yfirleitt urðaður á stöðum sem ætlaðir eru hættulegum úrgangi 
sökum þess að hann hefur venjulega einnig að geyma önnur óæskileg efni á borð við 
þungmálma. Efni sem gefa frá sér geislun af náttúrulegum uppruna eru urðuð á 
stöðum fyrir venjulegan úrgang ef um lítið magn er að ræða, jafnvel þótt geislunin sé 
umfram undanþáguhámarkið sem kveðið er á um í geislavarnalögum. Þar er fyrst og 
fremst um að ræða síur og síuefni úr vatnshreinsibúnaði í heimahúsum sem safna í sig 
geislavirkum efnum af náttúrulegum uppruna við hreinsunina. 

Ísland: 
Á Íslandi er NORM-úrgangur meðhöndlaður á sama hátt og annar geislavirkur 
úrgangur. Ákvæði íslenskra laga og framkvæmd þeirra fylgja tilskipun 
Evrópusambandsins 2013/59/KBE um grundvallaröryggisstaðla um verndun gegn 
hættu af völdum váhrifa frá jónandi geislun. 
 
Danmörk: 
Geislavarnadeild dönsku heilbrigðisstofnunarinnar (Sundhedsstyrelsen) sinnir allri 
stjórnsýslu vegna geislavarna þar sem jónandi geislun er fyrir hendi, er notuð eða er 
framkölluð, einnig að því er varðar geislavirkan úrgang. 
 
NORM-úrgangur er geislavirkur úrgangur samkvæmt ákvæðum auglýsingar nr. 670 frá 
1. júlí 2019 um notkun geislavirkra efna og fer því um meðhöndlun hans, varðveislu 
og förgun eftir sömu reglum og gilda um annan geislavirkan úrgang í Danmörku. 
Samkvæmt þeim reglum skal geislavirkum úrgangi fargað með viðeigandi aðferð og 
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urða ber geislavirkan úrgang sem ekki er unnt að farga á annan hátt. Urðunin verður 
að eiga sér stað á vegum fyrirtækis sem sérstaklega hefur verið falið það verkefni.  

NORM-úrgangur sem varðveittur er á geymslustöðum fyrir slíkan úrgang í Danmörku 
hefur fyrst og fremst orðið til við olíu- og gasvinnslu, en þar er einnig nokkuð um 
úrgang af öðrum uppruna. Ábyrgð á því að öryggis sé gætt við meðhöndlun NORM-
úrgangs hvílir hverju sinni á eiganda úrgangsins (þeim sem rekur starfsemina) og ber 
honum að að gera ráð fyrir því í rekstri fyrirtækisins. Meðhöndlun NORM-úrgangs, 
varðveisla o.s.frv. er á ábyrgð rekstraraðilans og ákveða rekstraraðili, 
Sundhedsstyrelsen og aðrir opinberir aðilar sem málið varðar sín í milli hvernig þessu 
skuli háttað. 

Í Danmörku hefur verið ákveðið með samþykkt ákvörðunar þjóðþingsins 
(Folketingsbeslutning) B90 um framtíðarlausn á geislavirkum úrgangi í Danmörku að 
við lokun tilraunastöðvarinnar í Risø verði geislavirkum úrgangi þaðan komið fyrir 
djúpt í jörðu. Með þeirri ákvörðun hefur sá möguleiki opnast að nýta varanlegan 
urðunarstað einnig til urðunar á NORM-úrgangi sem nú er varðveittur hjá eiganda 
úrgangsins meðan þess er beðið að urðunarstaður finnist. 

Grænland: 
Á Grænlandi er NORM-úrgangur meðhöndlaður samkvæmt eftirfarandi reglum: 
 
Heilbrigðisráðuneytið annast málefni sem lúta að verndun almennings gegn jónandi 
geislun í samræmi við lög nr. 33 sem þjóðþingið (Inatsisartut) samþykkti 
9. desember 2015. Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. laganna er ráðuneytinu heimilt að setja 
sérstakar reglur um NORM-úrgang. 
 
Hér skal greint frá því að unnið er að útgáfu auglýsinga um geislavarnir í 
heilbrigðisráðuneytinu. Þá er hafin skráning upprunastaða jónandi geislunar og unnið 
er að samningu nýrra reglna á þessu sviði með aðstoð erlendra samstarfsaðila. 

Vinnueftirlitið í Danmörku (Arbejdstilsynet), sem fellur undir vinnumálaráðuneytið þar 
í landi, annast málefni er varða vernd launþega gegn geislun í samræmi við ákvæði 
laga um aðbúnað á vinnustöðum á Grænlandi nr. 1048 frá 26. október 2005 með 
áorðnum breytingum. 
 
Að því er varðar námavinnslu gildir reglan um heildstæða umfjöllun stjórnvalda. Það 
merkir að ríkisstjórnin (Naalakkersuisut) getur samkvæmt lögum um námavinnslu sett 
skilyrði um hvers kyns atriði í tengslum við leyfisveitingar. Í tengslum við geislavarnir 
leiðir af þessu að starfsemi námavinnslufyrirtækja verður að fylgja ákvæðum laga 
nr. 33 frá 9. desember 2015, um aðbúnað á vinnustöðum, og fara fram í samræmi við 
góða starfshætti eins og þeir eru skilgreindir á alþjóðlegum vettvangi. Þar geta til að 
mynda átt við leiðbeinandi reglur Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar eða tilmæli og 
leiðbeiningar frá „The International Commission on Radiological Protection“. 
 
Sem stendur verður enginn geislavirkur úrgangur til í tengslum við námavinnslu eða 
olíu- eða gasvinnslu á Grænlandi. 
 
Færeyjar: 
Samkvæmt færeyskum lögum sinnir danska heilbrigðisstofnunin (Sundhedsstyrelsen) 
stjórnsýslu vegna geislavirkra efna. Landlæknisembættið í Færeyjum annast verkefni 
þar fyrir hönd Sundhedsstyrelsen. Að því er geislavirkan úrgang varðar er 
Sundhedsstyrelsen heimilt að setja almennar reglur um meðferð umbúða, úrgangs, 
fráveituvatns og frásogslofts sem mengast hafa af geislavirkni, sem og að gefa út 
sérstök ákvæði um slíkt í einstökum tilvikum, sbr. auglýsingu nr. 574 frá 20. nóvember 
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1975 um öryggisráðstafanir o.fl. í tengslum við notkun geislavirkra efna. Unnið er að 
uppfærslu færeyskra laga um geislavarnir. 
 

2. Hve mikil er geislunin af norskum NORM-úrgangi í samanburði við danskan 
NORM-úrgang? 

Noregur: 
Geislunin ræðst af því hverrar tegundar NORM-úrgangurinn er, í hvers konar 
starfsemi hann hefur orðið til svo og af eiginleikum hráefnisins sem úrgangurinn 
kemur frá. Til að mynda fer geislavirkni NORM-úrgangs frá olíuvinnslu eftir því hvar 
vinnslan á sér stað og hvort unnin er olía eða gas. 
 
Þótt gasvinnsla hafi að jafnaði í för með sér minni losun geislavirkra efna, sökum þess 
að minna vatn er notað, einkennast efni sem setjast í vinnslubúnaðinn almennt af 
meiri geislavirkni, mynda þynnri lög og hafa hærra blýhlutfall en hliðstæð efni í 
olíuvinnslu sem innihalda meira radín. Á sama hátt er geislavirkni álúnríks flögubergs 
og annarra sýrumyndandi bergtegunda, sem og annarra afgangsefna, mismunandi 
eftir upprunastað og háð því hvar efnin eru tekin. 
 
Danmörk: 
NORM-úrgangur sem varðveittur er á geymslustöðum fyrir slíkan úrgang í Danmörku 
hefur að geyma hærra hlutfall geislavirkra efna af náttúrulegum uppruna en sem 
nemur undanþáguhámarki samkvæmt auglýsingu nr. 670 frá 1. júlí 2019 um notkun 
geislavirkra efna, þótt hlutfallið sé almennt lágt. Lýsingu á umfangi og uppruna 
úrgangs á hverjum geymslustað NORM-úrgangs í Danmörku er að finna í greinargerð 
Sundhedsstyrelsen, „NORM i Danmark“ frá árinu 2017. Þess er vænst að frekari 
sýnatöku, greiningu og útreikningum á heildarmagni geislavirkra efna í öllum NORM-
úrgangi í Danmörku verði lokið nægilega snemma til að fella megi þær upplýsingar inn 
í skýrslu sem send verður Alþjóðakjarnorkumálastofnuninni í samræmi við samning 
um örugga meðferð geislavirks úrgangs í október 2020. 
 
Grænland: 
Sem stendur verður enginn geislavirkur úrgangur til í tengslum við námavinnslu eða 
olíu- eða gasvinnslu á Grænlandi. 
 

3. Er um önnur umhverfistengd úrlausnarefni að ræða en geislun frá NORM-
úrgangi af völdum olíu- og gasvinnslu?  

Noregur: 
Úrgangur frá olíuvinnslu inniheldur olíu og iðulega einnig kvikasilfur og ýmis önnur 
efni. Af þeim sökum fellur meðhöndlun slíks úrgangs einnig undir verksvið norsku 
umhverfisstofnunarinnar (Miljødirektoratet) að því er varðar aðra eiginleika 
úrgangsins en geislavirkni. Í náttúrulegum hráefnum sem innihalda NORM er einnig 
oft að finna þungmálma. 
 
Svíþjóð: 
Engin olíu- eða gasvinnsla á sér stað í Svíþjóð. 
 
Finnland: 
Iðnaðarúrgangur (til að mynda frá námavinnslu og málmiðnaði) hefur oft að geyma 
skaðleg efni á borð við þungmálma og manngerð efni og því er skylt að meðhöndla 
slík efni í samræmi við lög um úrgang og umhverfisvernd til þess að komast megi hjá 
umhverfistjóni. 
 
Yfirleitt er mesti vandinn sem tengist NORM-úrgangi í Finnlandi ekki geislavirkni 
heldur mengun af öðrum efnum, og ræðst meðhöndlun úrgangsins að miklu leyti af 
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því. Geislavarnir eru þó einn þeirra þátta sem huga verður að við lokafrágang NORM-
úrgangs. NORM-úrgangur sem verður til í Finnlandi einkennist að jafnaði af minni 
geislavirkni en NORM-úrgangur af völdum olíuvinnslu, svo dæmi sé tekið. Í 
námavinnslu hefur komið fyrir að úran hafi losnað út í umhverfið með vatni sem 
notað er í starfseminni. Hugsanlegt umhverfistjón af vatninu stafar að mestu leyti af 
efnum á borð við súlföt og þungmálma. 
 
Ísland: 
Yfirvöld á Íslandi geta ekki gefið svar við þessu. 
 
Danmörk: 
Vegna þess hversu lítið er af geislavirkum efnum í NORM-úrgangi hefur meðhöndlun 
og varðveisla úrgangsins venjulega í för með sér mjög litla hættu á að verða fyrir 
geislun, og á það jafnt við um starfsmenn sem annast slíka vinnu og almenning. 
 
Auk geislavirkni getur til að mynda verið að finna í NORM-úrgangi þungmálma og 
önnur eitruð eða umhverfisskaðleg efni. Gildandi ákvæði á sviði umhverfisverndar 
taka til þessara eiginleika NORM-úrgangsins. 
 
Grænland: 
Engin olíu- eða gasvinnsla á sér stað á Grænlandi. 
 
Færeyjar: 
Engin olíu- eða gasvinnsla á sér stað í Færeyjum. 
 
4. Er til varanlegur geymslustaður fyrir NORM-úrgang einhvers staðar á 

Norðurlöndum? 

Noregur: 
Nú eru starfræktir fimm urðunarstaðir fyrir geislavirkan úrgang í Noregi og geta fjórir 
þeirra tekið við ýmsum tegundum NORM-úrgangs. Á einum stað fer urðun fram nærri 
yfirborði (í bergi) og er þar tekið við NORM-úrgangi, nær eingöngu frá olíuvinnslu, á 
tveimur stöðum fer urðun fram á yfirborði og er þar tekið við bergtegundum sem 
geta verið sýrumyndandi (en þær eru nú meiri hluti NORM-úrgangs, m.a. vegna mikils 
umfangs bygginga- og mannvirkjaframkvæmda) og á einum stað er fyrst og fremst 
tekið við hættulegum úrgangi en einnig heimilt að taka við nokkrum tegundum 
NORM-úrgangs. 
 
Svíþjóð: 
Engan varanlegan geymslustað fyrir NORM-úrgang er að finna í Svíþjóð. 
 
Finnland: 
Engan varanlegan geymslustað fyrir NORM-úrgang er að finna í Finnlandi. 
 
Ísland: 
Á Íslandi er enginn varanlegur geymslustaður fyrir NORM-úrgang. 
 
Danmörk: 
Sem stendur er engan varanlegan geymslustað fyrir NORM-úrgang að finna í 
Danmörku. 
 
Grænland: 
Sem stendur er engan varanlegan geymslustað fyrir NORM-úrgang að finna á 
Grænlandi. 
 
Færeyjar: 
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Í Færeyjum er enginn varanlegur geymslustaður fyrir NORM-úrgang. 
 
 
5. Koma norrænu löndin auga á tæknilega eða efnahagslega kosti við samstarf um 

geymslu og förgun NORM-úrgangs? 

Noregur: 
Samkvæmt norskum reglum er heimilt að sækja um sérstakt leyfi til útflutnings eða 
innflutnings á geislavirkum úrgangi. Innflutningsleyfi er aðeins veitt ef færa má 
veigamikil rök fyrir slíku og að því tilskildu að lausnir sem teljast viðunandi frá 
umhverfislegu sjónarmiði séu fyrir hendi í Noregi, að unnt sé að taka við úrganginum 
þar og að nauðsynleg rekstrarleyfi liggi fyrir. Ef sótt er um leyfi fyrir innflutningi á 
geislavirkum úrgangi er hún tekin fyrir á eigin forsendum. Ekki hefur verið hugað að 
samstarfi á formlegri grundvelli. 
 
Svíþjóð: 
Samkvæmt gildandi reglum í Svíþjóð þarf að sækja um sérstakt leyfi til að senda 
geislavirkan úrgang til varanlegrar geymslu erlendis. 
 
Finnland: 
Samkvæmt geislavarnalögum hvílir bakábyrgð á ríkinu vegna geislavirks úrgangs ef 
ekkert fyrirtæki er starfandi sem getur tekið að sér að gera slíkan úrgang óskaðlegan. 
Sökum þess að NORM-úrgangur er ekki skilgreindur sem geislavirkur úrgangur í 
geislavarnalögum eru ákvæði um urðun hans sveigjanlegri og má til að mynda koma 
honum fyrir á urðunarstöðum fyrir venjulegan úrgang. 
 
Opinberar stofnanir á Norðurlöndum sem annast geislavarnir og kjarnöryggi hafa sett 
á fót starfshóp sem verður m.a. falið að taka út reglur sem gilda um starfsemi í 
tengslum við NORM-úrgang á Norðurlöndum. Ekki fer milli mála að norrænt samstarf 
um geymslu og meðhöndlun NORM-úrgangs væri til bóta. Í því samhengi þarf að 
ganga úr skugga um hvort gildandi löggjöf heimilar útflutning og innflutning á NORM-
úrgangi milli landanna. 
 
Ísland: 
Í augum Íslendinga hefði það tæknilega og efnahagslega kosti í för með sér að hefja 
samstarf um geymslu og förgun NORM-úrgangs. 
 
Danmörk: 
Danir eru í grundvallaratriðum hlynntir samstarfi einnig á þessu sviði að því tilskildu 
að lausn finnist sem nýtist Norðurlöndunum gagnkvæmt. 
 
Grænland: 
Að áliti Grænlendinga gæti það verið til bóta að hefja samstarf um geymslu og förgun 
NORM-úrgangs. 
 
Færeyjar: 
Þetta hefur ekki verið rætt í Færeyjum enn sem komið er. 
 

 
Með vinsamlegum kveðjum,  

 
 

Magnus Heunicke 


