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Invitasjon til workshop om radontiltak i boliger

Statens strålevern, i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet, inviterer til en workshop om
tiltak mot radon i boliger. Workshopen vil finne sted i Strålevernets lokaler på Østerås i Bærum
tirsdag 24. oktober 2017 fra klokken 10.00-15.00. Det vil bli servert lunsj.

Årlig medvirker radon til rundt 300 lungekreftdødsfall i Norge. Den nasjonale radonstrategien har
som målsetning å redusere radoneksponeringen til befolkningen. Boliger står for størstedelen av
eksponeringen. Det er derfor viktig å få flere til å redusere radon i hjemmene sine. Undersøkelser
viser at mange opplever dette som vanskelig. Grunner kan være usikkerhet rundt hva slags tiltak
som må gjøres og hva som vil ha best effekt, at det er vanskelig å finne et rådgivningsfirma der
man bor, samt at tiltak kan være kostbart og uten garantier for at radonnivået vil bli lavt.

Hensikten med workshopen er å samle representanter for myndigheter, interesseorganisasjoner og
bransje for å diskutere utfordringer og foreslå løsninger når det gjelder radontiltak i eksisterende
boliger. Målet er å komme fram til en liste over gode og gjennomførbare forslag som kan bidra til å
gjøre det enklere for boligeierne å få gjort gode og effektive radontiltak.

Plassbegrensning gjør at hver organisasjon/etat inviteres til å stille med inntil to deltagere. Vi ber
om tilbakemelding innen tirsdag 3. oktober om det er aktuelt å delta eller ikke, og hvem som deltar
med e-postadresser til disse. Tilbakemelding og eventuelle spørsmål om workshopen kan sendes på
e-post til seniorrådgiver Bård Olsen (hard.olsen@nrpa.no), eventuelt per telefon (67 16 25 04). Et
detaljert program vil sendes ut tidlig i oktober til de som melder sin interesse.

Vi Ønsker velkommen til workshop om radontiltak i boliger.
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Mottakerliste:

Boligmentoren (Norges Huseierforbund), Pb 14 Kristianborg, 5822 Bergen
Byggmesterforbundet, Pb 5475 Majorstuen, 0305 Oslo
Fagskolen Oslo Akershus, Pb 6561 Etterstad, 0606 Oslo
Hamar kommune, Samfunnsmedisinsk enhet, Pb 4063, 2306 Hamar.
Huseiernes Landsforbund, Fred. Olsens gate 5, 0152 Oslo
Husbanken, Pb 1404, 8002 Bodø
Norconsult, Pb 626, 1303 Sandvika
Norsk radonforening, cio Friske Rom AS, Pb 2145 StrØmsØ, 3003 Drammen
OBOS, Pb 6666 St. Olavs Plass, 0129 Oslo
Oslo kommune Helseetaten, Folkehelse- og omsorgsavdelingen, Pb 4716, 0506 OSLO
SINTEF Byggforsk, Pb 124 Blindern, 0314 Oslo
Ullensvang herad, Sandvikevegen 11, 5780 KNSARVIK
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