
Innlegget til Håkon Elvenes 
gjekk gjennom desse 
punkta: 
 
Ti gode grunner til å arbeide mot 
at Tromsø  
skal ha atomubåthavn 

1. Norge har alltid hatt en selvstendig atomvåpenpolitikk – ikke atomvåpen 
på norsk jord i fredstid. Atomubåthavn i Tromsø undergraver dette 
prinsippet, og øker spenningsnivået i nordområdene. 

2. Ingen eksperter kunne i fjor si sikkert om allierte angreps-atomubåter på 
Tønsnes fører atomvåpen. Dette kom tydelig frem i Leger mot atomvåpen 
sitt webinar 1. september 2021. Hva ekspertene sier nå vet ikke vi, men 
etter Russlands avskyelige invasjon i Ukraina 24022022 og Putins 
«atomvåpenrasling», tror vi at det ofte er atomubåter (reaktordrevne 
ubåter) både fra øst og vest med atomvåpen utenfor norskekysten.  

3. Ei havn for atomubåter i Tromsø kommune, reiser store spørsmål om 
risiko, beredskap og sikkerhet. Analysen av disse spørsmålene er i gang i 
kommunen, og NAM har bidratt både muntlig – på folkemøtet i juni 2022, 
og skriftlig med en omfattende høringsuttalelse. I denne stilte vi mange 
spørsmål, og ordføreren lovte at vi skulle få svar. Vi venter spent på det. 

4. Risiko- og sårbarhetsanalysen fra Forsvaret (ROS-analysen) fra februar 
2021, viser at en atomhendelse med radioaktivt utslipp kan spre 
radioaktive isotoper over mesteparten av Troms. Da er det ikke tatt høyde 
for at ubåthavna kan bli et bombemål.  

5. Enten atomhendelsen skyldes et uhell eller en bombe er konsekvensene 
for liv, helse og miljø svært store. Radioaktive skader kan i liten grad 
forebygges, og kan ikke fjernes. 

6. I tilfelle opptrapping av den pågående – og antakelig langvarige krigen i 
Ukraina, vil ei atomubåthavn i Tromsø, kunne bli et mål for terror, 
sabotasje og bombing. Dette vil ha store konsekvenser både for oss som 
bor i Tromsø og for alle i hele Nord-Norge. 

7. Det foreligger ingen oppdaterte trusselbilder fra lokale eller nasjonale 
beredskapsmyndigheter for Tromsø basert på den nye geopolitiske 
situasjon som oppsto ved Russlands folkerettsstridige angrep 24022022. 

8. Prosessen med å anlegge atomubåthavn på Tønsnes har vært preget av 
stort hemmelighold, og brudd på regler som skal beskytte sivilsamfunnet.  



Forsvarsdepartementet har bl.a. brutt Offentleglova ved å nekte 
demokratisk bestemt innsyn og Plan- og bygningsloven ved å inngå avtale 
med amerikanske myndigheter uten ROS-analyse. 

9. Forut for ankomsten av den første atomubåten «New Mexico», 10052021, 
var departementets saksbehandling preget av vilkårlighet, bl.a. var det 
ikke utredet om folkerettens distinksjonsprinsipp (skille det militære fra 
det sivile) tillater en slik lokalisering, og departementet så bort fra den 
juridiske utredningen av Kommuneadvokaten i Tromsø som konkluderte 
med at kommunen ikke hadde mottaksplikt etter Havneloven. 

10.  På møte i Tromsø 30102018, med representanter fra Tromsø havn KF, 
Submarine Group Eight (US), USAs Ambassade i Oslo og Forsvarets 
operative hovedkvarter (FOH) var hovedtemaet fenderkonstruksjonen ved 
kaia på Tønsnes. I løpet av møtet ble det besluttet at 
fenderkonstruksjonen måtte utbedres slik at reaktordrevne fartøy trygt 
kan anløpe, Forsvarets ROS-analyse, side 40. Arbeidet ble utført året etter, 
på samme tid som kommunestyrets flertall sa nei til atomubåthavn… 

Tromsø, 05092022 
Styret i Nei til atomdrevne militærfartøyer NAM 

 

NAM ARBEIDER FOR Å FÅ SLUTT PÅ AT 
TROMSØ BLIR BRUKT SOM ATOMUBÅTHAVN. 

I VEDTEKTENE FOR NAM STÅR DET BLANT ANNET 
§ 1 Navn 
Nei til Atomdrevne Militærfartøyer - NAM - er en ideell, frivillig og partipolitisk uavhengig 
organisasjon. 
§ 2 Formål 
NAM har til formål å få skrinlagt alle aktuelle og framtidige planer om havn for militære 
atomfartøyer i Tromsø.  
NAM ønsker – i likhet med et flertall av verdens nasjoner - en atomvåpenfri verden.   
NAM vil arbeide for å få stoppet den norske regjeringens planer om å gjøre Tromsø om til 
atomhavn. Dette er første gang en norsk regjering søker å gjøre en sivil havn om til en havn for 
reaktordrevne militærfartøyer. Regjeringen setter derved atommaktenes interesser foran hensynet 
til menneskers helse, miljø og sikkerhet.     
Formålet skal oppnås gjennom bl.a. følgende aktiviteter 

-  informasjon om mulige konsekvenser for sivilsamfunnet i Tromsø og resten av  
    landet ved havn for reaktordrevne militærfartøyer, som i tillegg kan føre        
            atomvåpen 
-  deltakelse i den offentlige debatt om saken, og bidra til at sikkerhet- og  

                        miljøhensyn blir en viktig del av denne 
-  bidra til at norske og internasjonale lover og regler blir fulgt av planleggere og   
   beslutningstakere  
-       samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner  

§ 3 Organisasjonsform 
NAM er en frittstående juridisk person med medlemmer, og den er selveiende. At den er 
selveiende betyr at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på NAMs formue eller 
eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 



 
NAM ER REGISTRERT I BRØNNØYSUNDREGISTRENE SOM 
MILJØVERNORGANISASJON - ORGANISASJONSNUMMER 926589113 
FØLG GJERNE Nei til Atomdrevne Militærfartøyer - NAM PÅ FACEBOOK! 
Bli med i NAM og bidra til å gjøre Tromsø til en tryggere kommune å være i! 
Betal medlemskontingent for 2022 med kr. 100,-  
til konto 4612.44.15896 eller til Vippsnummer 712337.  


