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ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENT - STRÅLEVERNLOVEN OG
STRÅEVERNFORSKRFTEN

Vedlegg: Brev fra Helse- og miljøtilsyn Salten datert 25.04.2012

Sammendrag:

Tilsyns- og vedtaksmyndigheten på krav ti solarier etter strålevemloven ligger hos kommunen,
jfr. strålevemforskriften § 54.

Fra 1. juli 2012 vil nye krav om aldergrense ved solarier tre i kraft.
Hvis avvik blir påvist, må kommunen fatte vedtak i kommunestyret.

Det anbefales dedor at rådmanen delegeres vedtaksmyndigheten etter strålevernforskriften §
54. For å forenkle saksgangen, anbefaler Helse- og miljøtilsyn Salten at kommuneoverlegen
internt delegeres vedtaksmyndigheten etter strålevernforskriften § 54.

INNSTILLING:

Kommunens myndighet etter strålevembestemmelsene til å føre tilsyn og fatte vedtak
vedrørende solarier, etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18,2.
ledd og fors1àift om strålevern og bru av stråling (strålevernforskriften) § 54,4. ledd,
delegeres til rådmanen i henhold til kommuneloven § 23.

Rådmanen bes delegere myndigheten intemt til kommuneoverlegen, heruder også
myndighet til å fungere som underinstans etter forvaltnngsloven § 33.

Even Ediassen
rådman
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Vedrørende tilsyn solarier-skriv fra Statens strålevern ,j

-?

Det vises til forespørsel om status for Fauske koinune på bakgrnn 
av brev fra Statens

strålevern.

De aUer fleste regìsttere solareri våre kommuner bIebesøkt i løpet av 20ro,ogsåsalungene
på Fauske. Fauske hadde fire registrerte salonger etter vår oversikt, tre 

i sentrm og ett i .
Valnesfjord. To av de fire var renedropin salonger mens to tilhører treningssentre. En
virksomhet(Valnesfjord) ble 

fulgt opp pga vesentlige avvik. De øvrige hadde ok status da.

Vi vil følge opp salongene senere i år når nye krav omaldersgrense inntrerfra1.juli 2012.

Tilsyns-og vedtakSnìyrdiWiet~npåkravtil. solarieretterstråleverlov~~Uggerhos
kommunen, jf. strålevemforskrfl§ 54, og myndigheten eretter:vårktskagpr.dátê(ikke
delegert til noen underliggende enhet. Hvis avvikhlir påvist må komiuneii~entralt fatte
vedtak. For ordens skyld; Helse- ogmiljøtilsyn Salten IKS sin myndigletetter
folkehelseloven (i ni av våre eierkoinuner) gjelder Ìkkestrålevernbesteinelsene.

Vi anbefaler at kommuneovedegeii0lluiielege L vedititer delegasjon Ïar
vedtaksmyndigheten etter strålevernforskrft §54 for å forenkle saksgangen. Jamfør vedlagt
forslag. Delegasjon til Helse- og miljøtilsynSalten ¡KS antar vi ikke kan gjennomføres etter
gjeldende .regelverk(strålevernoven, konuuneloven).

Vedlegg; forslag til innstillng

M.e..d.. ...v. e...nn.... l..l.g.. h. .ilse%n... .y~~- .
Katalin Nagy
daglig leder . . ~Ýv~

Kurt Stien
rådgìver
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