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HØRING UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM STRALEVERN OG BRUK AV
STRÅLING (STRÅLEVERNFORSKRIFTEN)

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev, datert 29.06.2009, tilskrevet kommunene og bedt om
høringsuttalelse, vedrørende ovennevnte. Horingsfristen er satt til 01.10.2009.

Departementets målsetting er at den nye strålevernforskriften skal tre i kraft 1. januar 2010, med
unntak av forslaget om innføring av grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger,
som foreslås tre i kraft 1. januar 2013. Departementet forestår at forskriften som høres, skal
erstatte forskriften av 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling
(strålevernforskriften).

Vedtakskompetanse:
Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne, jf sak 218 av
30.05.2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelse dersom saken ikke er av
prinsipiell betydning, jf sak 1360 av 03.07.2001. Byråden har i byrådens sak nr.: 4/2008
Administrative fitIlmakter i Byrådsavdeling fOr velferd og sosiale tjenester pr. 01.04.2008,
videredelegert myndigheten til å avgi høringsuttalelser i saker som ikke er av prinsipiell betydn ng
til kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester.

Vedtak:

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til  Horing av utkast til ny forskriti om siralevern
og bruk av straling (stralevernforskrifien):

Da radon er nest hyppigste årsak til lungekreft etter røyking og anslås å forårsake rundt 300
dødsfall hvert år i Norge, ser Oslo kommune det som positivt med endring av tiltaksnivået fra 200
til 100 Bq/m3.

Konsekvensene ved å endre tiltaksnivået fra 200 til 100 Bq/m3, vil imidlertid slik Oslo kommune
ser det øke behovet for statlige støtteordninger. Tiltak mot radon kan være kostbart og en
støtteordning vil medføre at flere gjør tiltak og at eksponeringen i befolkningen generelt blir
lavere.



Det fremgår av utkast til ny strålevernforskrift at barnehager, skoler og utleieboliger omfattes av
den nye forskriften fra I. januar 2013. Kostnadsanslag gjennomført av Statens strålevern for
målinger og tiltak viser en gjennomsnittlige kostnad pr. barnehage og skole på henholdsvis kr
3 000 og kr 7 000.

Forslaget til forskiftsendring medfører økte utgifter for kommunesektoren. Oslo kommune
forutsetter at det blir etablert ordninger slik at kommunens merutgifter til målinger og tiltak for å
redusere radoneksponering blir kompensert.
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