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Østfold politidistrikt 

        Oslo, 30/05/2013 

 

 

Anmeldelse av Institutt for Energiteknikk for brudd på 
Eksportkontrolloven 
 

Miljøstiftelsen Bellona anmelder herved Institutt for energiteknikk (IFE) for brudd på Lov om 

kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. (eksportkontrolloven, LOV 

1987-12-18 nr 93). 

Med bakgrunn i en rekke medieoppslag, blant annet Ny Tid 24. mai 2013 og VG Nett 30.05.2013 

(http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10103968), kommer det frem at IFE ikke 

har søkt om tillatelse til å gjennomføre tester på atombrensel for den brasilianske marinen til 

utvikling av atomreaktorer for deres nye angrepsubåter.  

IFE inngikk en kontrakt med Brasil sin marine i 2011, og i det siste halvåret har det pågått tester 

ved Haldenreaktoren blant annet med observatører fra den brasilianske marinen tilstede. IFE søkte 

ikke Utenriksdepartementet om eksporttillatelse før etter at avisen Ny Tid skrev om saken den 24. 

mai 2013. 

Testene som har blitt gjennomført ved Haldenreaktoren er såkalte bestrålingstester som er 

essensielle for at utviklingen av atombrenselet som skal benyttes i en ubåtreaktor som Brasil 

utvikler. Ifølge IFE jobber den brasilianske marinen med å utvikle en reaktor for nukleær framdrift i 

en ny type atomubåter, og marinen trenger data fra bestrålingstester i en forskningsreaktor for å få 

godkjent sine brenselsmaterialer av sikkerhetsmyndighetene.  

Det var i 2007 at brasilianske myndigheter vedtok å utvikle et eget program for atomdrevne ubåter i 

marinen. Ubåtene skal først og fremst brukes til å forsvare landets omfattende olje- og 

gassressurser, som marinen kaller «Det blå Amazonas». I 2047 skal Brasils marine etter planen ha 

seks slike ubåter til disposisjon. 

Bellona mener dette er et klart brudd på § 1 i Eksportkontrolloven som sier "at varer og teknologi 

som kan være av betydning for andre lands utvikling, produksjon eller anvendelse av produkter til 

militært bruk eller som direkte kan tjene til å utvikle et lands militære evne, samt varer og teknologi 

som kan benyttes til å utøve terrorhandlinger, jf. straffeloven § 147 a første ledd, ikke må utføres fra 

norsk tollområde uten særskilt tillatelse." 

Vi ber også at det undersøkes om hvorvidt det faktum at IFE stilte sitt eget uranpellets til 

disposisjon for den brasilianske marinen også er brudd på norsk lovgiving. 

Med vennlig hilsen 

Nils Bøhmer 
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