AFLEVERING AF RADIOAKTIVT AFFALD
Brugere af radioaktivt materiale er i henhold til gældende lovgivning
forpligtet til at aflevere radioaktivt affald til Dansk Dekommissionering
[DD], som er det eneste sted i Danmark, der modtager radioaktivt affald
til lagring (andre virksomheder modtager radioaktivt affald til udledning,
se vejledning på www.sst.dk/sis). DD har ansvar for behandling og
opbevaring af affald der skal lagres.

MODTAGELSE AF RADIOAKTIVT
AFFALD I DANMARK

DD håndterer radioaktivt affald på en
sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og
minimerer omkostningerne for vore kunder.
I denne brochure kan I læse, hvilke lovkrav
I som kunder skal leve op til, når I skal
transportere og aflevere affald.
Vi gennemgår årligt vores priser for
modtagelse og håndtering. Priserne fremgår
af vores prisblad, som kan hentes på vores
hjemmeside www.dekom.dk
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Bemærk, at DD ikke tilbyder afhentning af radioaktivt affald.

HVILKET AFFALD MODTAGES?
DD modtager både fast og
flydende radioaktivt materiale
samt radioaktive kilder. Affaldet
skal være af dansk oprindelse
eller brugt i Danmark gennem
længere tid. I må ikke aflevere
selvantændeligt og eksplosivt
materiale. Aflevering af affald er
altid efter forudgående aftale
med os.
RØGMELDERE
DD modtager også røgmeldere (ion-detektorer), hvori der ligger
en Am-241-kilde. Røgmeldere som ikke indeholder radioaktive
kilder, modtages ikke.
I kan indsamle røgmelderne uden særlige forholdsregler, da
aktiviteten er meget lav. Vi anbefaler dog, at I bruger handsker.
Røgmeldere kan pakkes i plastposter og opbevares i plastlågsfade
på 60-120 liter, dog med max vægt på 150 kg.
KRAV OM DOKUMENTATION
Forud for overdragelse af affaldet skal I udfylde en anmeldelse
(følgeseddel), som ligger online på www.dekom.dk. Jeres
navn og adresse skal klart fremgå. Indholdet skal
dokumenteres, dvs. I skal anføre isotoper, aktivitetsniveau,
materialetyper, dosishastighed, vægt/volumen og eventuel
afskærmning. Følgesedlen indsendes automatisk. Når vi har
modtaget følgesedlen, og godkendt at vi kan modtage
affaldet, kontakter vi jer for nærmere aftale omkring
modtagelse.
REGLER FOR TRANSPORT
I skal sikre, at det radioaktive affald er opbevaret i godkendte
beholdere, og at transport på almindelige veje følger de
gældende betingelser på området (transport af farligt gods). I
skal desuden være opmærksomme på, at I skal udfærdige et
transportdokument. Hvis I er i tvivl, skal I søge vejledning hos
Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse på www.sst.dk/sis eller
hos det valgte transportfirma.

Det er af hensyn til miljøet og medarbejdere meget
vigtigt, at I ikke afleverer affald uden forudgående
aftale med os.
REGLER FOR OVERDRAGELSE
• I skal på forhånd dokumentere materialer, indhold af
radioaktive isotoper og dosishastigheder i anmeldelsen af
affaldet.
• Affaldet må ikke blandes eller sammenhældes, og det 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.
• Transport skal aftales med et firma, der kan varetage
transport af radioaktive stoffer.
• Aflevering af affald skal altid være i henhold til forudgående
aftale med DD.
• Aflevering af affald kan ske tirsdag til torsdag kl. 10:00
– 12:00, dog tidligst ugen efter godkendelsen af
anmeldelsen.
OBS: Organiske væsker kun i UN-godkendte
plastbeholdere og ingen frie syrer i stålbeholdere.
Materiale, der er indleveret som affald, kan ikke senere
returneres til leverandøren. Vi kan levere ikke-kontamineret
afskærmningsmateriale tilbage, med mindre den pågældende
kilde skal blive i beholderen. Dette skal aftales på forhånd.
KONTAKT:
Dansk Dekommissionering
Frederiksborgvej 399, bygning 212
4000 Roskilde
dd@dekom.dk
www.dekom.dk
Ved spørgsmål kan vi kontaktes på tlf. 2272 6358.
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Anmeldelsesproces for radioaktivt affald.

Kort over Risø med anvisning af bygning 212, hvor det radioaktive affald skal
afleveres.

