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UTTALELSE TIL HØRING- STRALEVERNFORSKRIFTEN

Dato: 30.09.2009

Vår ref: 00463 / 09

Saksbehandler: Eva Rizi

Telefon: 33 06 16 42

Lov om helsetjenesten i kommunene § 1-4, pålegger helsetjenesten å medvirke til at helsemessige
hensyn blir ivaretatt i andre offentlige organers saksbehandling gjennom råd og uttalelser. Miljørettet
helsevern i Vestfold ønsker med dette å gi uttalelse til strålevernforskriften som er ute til høring:

Vi ønsker først og fremst å komme med innspill i forhold til fastsettelse av grenseverdier for radon i
barnehager, skoler, samt utleieboliger.

Det foreslås innføring av grenseverdier for skoler og barnehager i strålevernforskriften. Dette
begrunnes med at  forskrift  om  miljørettet  helsevern  i  barnehager og skoler er av generell karakter,
samt at bare 42 prosent av kommunene foretok radonmålinger i skoler og barnehager i løpet av de
siste 5 årene.

Miljørettet helsevern i Vestfold mener at det er positivt å stille krav til radonnivå i skoler og
barnehager i strålevernforskriften og støtter det nye forslaget.

Vi vil samtidig bemerke at kravet til strålingsnivå i  forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler  alltid har vært praktisert etter konkrete anbefalinger fra Statens strålevern, og etter vår
oppfatning er dagens regulering tydelig nok. Vi vil også legge til at det har vært anbefalt å måle radon
hvert 10. år i ikke radonutsatte områder, og det kan være en av grunnene til at kommunene ikke har
gjennomført radonmålinger i de siste 5 årene. Flere av kommunene våre har gjennomført kartlegging
for 8-9 år siden. Miljørettet helsevern i Vestfold har også savnet utarbeidelse av målemetodikk og
veiledningsmateriell fra Statens strålevern når det gjelder radonmåling i skoler og barnehager.

Når det gjelder å stille krav til radonnivå i utleieboliger støtter vi forslaget ut i fra et helsefaglig
synspunkt. Vi ser derimot vanskeligheter i forhold til tilsyn med etterlevelse av kravet. Statens
strålevern har ikke regionalt tilsynsapparat og  forskrift om miljørettet helsevern  gjelder ikke i private
utleieboliger. Utleieforhold er av en privatrettslig karakter og det kan være svært krevende for
leietakerne, som ofte er sosialt og økonomisk vanskeligstilte, å gå til retten mot utleieren hvis
utleieforholdene ikke er tilfredsstillende.

Med vennlig hilsen
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Margt Gylle hammar-Wiig
Avdelingsleder
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