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Hvem er vi?
Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS (MHVIØ) er et interkommunalt selskap som fra juli
2004 har hatt delegert myndighet etter kommunehelsetjenestelovens § 4a, Tobakkskadelovens
§ 6 og Smittevernlovens §§ 7-1 og 7-2.
Likelydende delegasjoner gjelder for kommunene: Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker,
Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

I denne aktuelle saken har vi tatt utgangspunkt i de §§ somgrenser opp mot våre tradisjonelle
tilsynsområder og vil gjerne påpeke at vi synes det er flott at man omsider begynner å ta
utleieboliger på alvor!
Håper at dette kan vcere en start på tilpassing av annet regelverk mht utleieboliger; har spesielt
byggeforskrifter og "Forskrift om miljørettet helsevern" i tankene.

2  Saklig virkeomrade
Det virker svcert fornuftig å innføre grenseverdi for radonkonsentrasjon i oppholdsrom og at
denne må være i samsvar med ny strålevernforskrift. Hvis denne, for nybyggleggestil teknisk
forskrift til plan- og bygningsloven, er det viktig at det er både kompetanse og kapasitet i
aktuelt tilsynsapparat for å sikre at regelverk etterleves.

S 6 Grenseverdier
bet kommer ikke tydelig nok fram av ordlyden, hvordan grenseverdien(e) skal forstås og
forvaltes. Det bør kanskje, ved innføring av forskriftsmessige grenseverdier, kun være en å
forholde segtil?
Eventuelt en for nybygg og  en for eksisterende boliger? bet bør også komme tydelig fram hvor
ofte radonnivå i forskjellige typer lokaler skal måles.
bokumentasjon av tilfredsstillende radoninnhold i innelufta vil vcere omfattet av en eller flere
av virksomhetenes internkontrollsystemer, og flere grenseverdier vil virke forvirrende. Det
bringes også her en helt ny type virksomheter "på banen" i forhold til radon -
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utleievirksomheter. Disse kan vcere fra  en huseier som leier ut en hybel i kjeller, til større
virksomheter med flere hundre/ - tusen utleieobjekter.

Ser ogsåav utkast til forskriftbestemmelser i høringsbrev til "Teknisk forskrift til plan og
bygningsloven" - også med høringsfrist 1. Okt 2009 - at det brukes kun verdi: 200 Bq/m3?

§  15 Internkontroll -  kompetanse, instrukser og prosedyrer
Her bor det presiseres at internkontrollsystemet med hensyn til solarier må omfatte oversikt
over type innretninger og aktuelt godkjenningsnummer på rør som er i bruk. Dette vil lette
tilsynsarbeidet som i dag er omfattende og innebærer kontroll av hvert enkelt rør. Stikkprøver
vil avdekke om det oppgis feil rør.
(Det er virksomheten som skal dokumentere i sin internkontroll. Tilsynet skal sikre at
internkontrollsystemet m/dokumentasjon holder mål og skal kun ta stikkprøver i forhold til
rørtyper ved misstanke om at det er feil.

Med hensyn til rctdon må internkontrollsystemet inneholde rutiner som sikrer at regelverk
etterleves. F. eks; hvor ofte målinger skal gjennomføres, og rutiner for å behandle avvik.

§ 37  Tekniske krav solarier
Her bør det tas med krav til virksomheten om internkontrollfestet oversikt over aktuelle
solarier og hvilke rør som er i bruk til en hver tid.

§ 55 Tilsyn
Her bør det åpnes for at kommunene kan delegere myndighet videre til interkommunale
virksomheter som har tilsynsmyndighet delegert etter bestemmelsene i
kommunehelsetjenestelovens § 40 -  3.
Argumentet for dette er at disse interkommunale virksomhetene allerede har tilsynsmyndighet
ovenfor solarievirksomhetene etter Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie- tatoverings-
og hulltakingsvirksomhet m.v. § 8. Tilsyn.

Har man vurdert metode for tilsyn med radon i barnehager, skoler og utleieboliger?

§  58. Ikrafttredelse
Tre år synes å vcere en fornuftig overgangsperiode, men på grunn av at måleperiode er definert
til kun deler av året bør nye målresultater for radon foreligge i god tid før grenseverdiene trer
i kraft. Det må jo også gjennomføres dokumenterende prøver etter at bedringstiltak er
gjennomført.

Med hilsen
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