AFLEVERING AF RADIOAKTIVT AFFALD

Brugere af radioaktivt materiale er i henhold til gældende lovgivning
forpligtiget til at aflevere radioaktivt affald til Dansk Dekommissionering [DD], som er det eneste sted i Danmark, der modtager radioaktivt
affald og radioaktive kilder.

MODTAGELSE OG AFHENTNING AF
RADIOAKTIVT AFFALD I DANMARK
Affaldet behandles på Behandlingsstationen, som har ansvaret for
opbevaring, og som er placeret på Risø-området ved Roskilde.
DD har som målsætning at udføre
affaldshåndteringen, således at der under
hensyntagen til en sikkerhedsmæssigt fuldt
forsvarlig håndtering af affaldet sikres så
lave omkostninger for kunderne som
muligt.
Vi gennemgår derfor årligt vores priser for
afhentning, modtagelse og håndtering af
radioaktivt affald. Priserne fremgår af vores
prisblad, som kan hentes på vores
hjemmeside www.dekom.dk
I er altid velkomne til at kontakte os for
yderligere oplysninger.
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HVILKEN TYPE AFFALD MODTAGES?

Behandlingsstationen modtager både fast og flydende radioaktivt
materiale samt radioaktive kilder. Større lukkede kilder modtages,
hvis de er af dansk oprindelse eller har været brugt i Danmark
gennem længere tid. Der må ikke afleveres selvantændeligt og
eksplosivt materiale.

KRAV OM DOKUMENTATION

Forud for overdragelse af affaldet skal følgeseddel udfyldes.
Leverandørens navn og adresse skal klart fremgå. Følgesedlen skal
printes og følge affaldet under transporten.
Følgeseddel udfyldes online via www.dekom.dk. DD vil efterfølgende
tage kontakt for at aftale nærmere om afhentning/modtagelse. Find
hjælp til udfyldelse af online følgeseddel samme sted.

REGLER FOR TRANSPORT OG OVERDRAGELSE
 Dokumentation for materialer og indhold af radioaktive isotoper
skal vedlægges.
 Affaldet må ikke blandes eller sammenhældes og skal så vidt
muligt sorteres efter type.
 Fast affald skal være anbragt i lukkede plastsække.
 Skarpe genstande og kanyler skal være indpakkede.
 Flydende affald skal opsamles i flasker/dunke af plast eller rustfri
stål. (Obs. Ingen organiske væsker i plastbeholdere og ingen
frie syrer i stålbeholdere).
Materiale, der er indleveret som affald, kan ikke senere returneres til
leverandøren. Dog kan ikke-kontamineret afskærmningsmateriale
leveres tilbage, hvis det aftales før leveringen, såfremt det er helsefysisk muligt.
Hvis affaldet overdrages efter reglerne overtager, DD ansvaret for det.

HVOR HENTER VI AFFALD?

Vi afhenter radioaktivt affald og radioaktive kilder fra Østsjælland og
Københavnsområdet. Affald fra det øvrige Danmark afhentes kun efter
særlig aftale.
Indehaver kan selv sørge for transport af radioaktivt affald. Forud for
overdragelsen skal følgeseddel dog udfyldes via www.dekom.dk.
Herefter vil DD tage kontakt for at aftale nærmere vedrørende
aflevering. Følgesedlen skal altid følge affaldet under transporten.
Transport af radioaktivt materiale på almindelige veje skal følge
betingelserne der gælder for området (Transport af farligt gods).
Få flere informationer hos Statens Institut for Strålebeskyttelse,
www.sis.dk

KONTAKT:
Dansk Dekommissionering
Behandlingsstationen
Driftskontoret 2272 6306 / 2272 6332 / 4633 6394.
Ansvarshavende: 4633 6301. Fax 4633 6393.
Frederiksborgvej 399,
Bygning 211
Postboks 340
4000 Roskilde
dd@dekom.dk
www.dekom.dk

