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Elektromagnetiske felt (EMF) og 
helserisiko  

→ Ekspertgjennomganger av anerkjent 
forskning viser: 

→ Eksponering for EMF, fra f.eks. høyspentlinjer 
eller mobil- og radiosendere, medfører ikke 
helsefare så lenge nivåene er under de 
anbefalte grenseverdiene 

→ Ingen dokumentert sammenheng mellom 
eksponering for EMF og ulike plager 

→ Noen referanser: 

→ WHOs nettside om EMF 

→ Retningslinjer fra ICNIRP (den 
internasjonale kommisjonen for 
beskyttelse mot ikke-ioniserende 
stråling): 

→ RF EMF Guidelines (100 kHz – 300 GHz) – 
2020 

→ LF EMF Guidelines (1Hz – 100 kHz) - 2010 

→ EUs vitenskapelige komité: 

→ SCENIHR Opinion 2015 

→ Norsk ekspertgruppe: 

→ Folkehelseinstituttet Rapport 2012:2 

→ Svensk ekspertgruppe: 

→ Årlige rapporter fra ekspertgruppen 

https://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1
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http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_emf_en.pdf
https://www.fhi.no/publ/2012/svake-hoyfrekvente-elektromagnetisk/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/sa-arbetar-vi/rad-och-namnder/vetenskapligt-rad-for-elektromagnetiska-falt/


Nasjonalt samarbeidsforum om 
EMF og helse  

→ Tema høsten 2021: 

→ Vurdere om det er behov for nye statlige 
utredninger på området 

→ Forrige norske utredning er fra 2012: 

→ Faste representanter: 
→ Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

(leder) 

→ Helsedirektoratet 

→ Folkehelseinstituttet 

→ Ved behov: 
→ Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

→ Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

→ Helseforetakene 

→ Norsk forening for allmennmedisin 

→ Interesseorganisasjoner 



Regelverk 

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (Arbeidstilsynet): 
→ Gjelder for eksponering av arbeidstakere 

→ Tiltaks- og grenseverdier for elektromagnetisk felt, §4-3 og vedlegg 5, 6 og 7 

 

Strålevernforskriften (DSA): 

→ Eksponering av mennesker holdes så lav som god praksis tilsier, §5 

→ Grenseverdier for allmennheten (ICNIRP), §6 

 

 

Eksponeringen skal holdes innenfor gjeldende grenseverdier for allmennheten og arbeidstakere 

 

Eksponeringen av mennesker skal holdes så lav som god praksis tilsier 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358?q=tiltaks og grenseverdier
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358?q=tiltaks og grenseverdier
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358?q=tiltaks og grenseverdier
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358?q=tiltaks og grenseverdier
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1659?q=str%C3%A5levernforskriften
https://www.icnirp.org/


Informasjon til publikum og arbeidstakere 

→ www.DSA.no: 

→ Temasider om Mobil og trådløst 

→ Temasider om Strøm og høyspent 

→ www.arbeidstilsynet.no: 

→ Temasider om Elektromagnetiske felt (emf) 

→ www.nkom.no: 

→ Temasider om Elektromagnetisk stråling 

→ www.finnsenderen.no kan brukes for å finne mobilsendere i nærheten av en 
adresse 

http://www.dsa.no/
https://dsa.no/mobil-og-tradlost
https://dsa.no/straum-og-hogspent
http://www.arbeidstilsynet.no/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/straling/elektromagnetiske-felt/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/straling/elektromagnetiske-felt/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/straling/elektromagnetiske-felt/
http://www.nkom.no/
https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/elektromagnetisk-straling
http://www.finnsenderen.no/


  
 
Radon 
 Radioaktiv gass: Står for halvparten av 

stråledosen til en gjennomsnittsnordmann. 

 Økt risiko for lungekreft: Knyttet til 12 % av 
alle lungekrefttilfeller i Norge. 

 DSA har koordinert arbeidet med den 
nasjonale radonstrategien, og arbeidet er nå 
evaluert. 

 Strategien har løftet radonarbeidet i Norge. 
Samtidig gjenstår det fortsatt arbeid for å 
redusere radonnivåene i alle typer bygninger 
og lokaler.  

Evaluering av nasjonal radonstrategi: https://dsa.no/nyheter/evaluering-av-nasjonal-radonstrategi  

https://dsa.no/nyheter/evaluering-av-nasjonal-radonstrategi
https://dsa.no/nyheter/evaluering-av-nasjonal-radonstrategi
https://dsa.no/nyheter/evaluering-av-nasjonal-radonstrategi
https://dsa.no/nyheter/evaluering-av-nasjonal-radonstrategi
https://dsa.no/nyheter/evaluering-av-nasjonal-radonstrategi
https://dsa.no/nyheter/evaluering-av-nasjonal-radonstrategi
https://dsa.no/nyheter/evaluering-av-nasjonal-radonstrategi


  Utvalgte resultater: 

 Flere måler radon nå enn før.  

 Nivået i nye eneboliger er halvert 
sammenlignet med før TEK10-kravet. 

 Barnehager og skoler er bedre sikret, 
gjennom styrket regelverk. 

Utvalgte utfordringer: 

 Få flere til å gjøre radonreduserende 
tiltak i egen bolig. 

 Tilsyn med utleieboliger bør styrkes. 

 Fortsatt bor mennesker ved uforsvarlig 
høye nivåer. 



13.10.2021 

Videre arbeid på radon-området 

→ DSA har i oppdrag å foreslå en ny radonstrategi 
som skal foreligge i høst. Blant andre har 
NEMFO bidratt med innspill til den nye 
strategien. 
 

→ Fokus på radon i Europa. DSA deler norske 
erfaringer og er med i et stort europeisk 
forskningsprosjekt (RadoNorm) som vil være 
nyttig for radonarbeidet i Norge. 
 

→ Informasjon er viktig. Kommunene oppfordres 
til å bidra med informasjon lokalt og ha 
informasjon om radon på egne nettsider.  
 

Mål radon mellom midten av 
oktober til midten av april. 

Mål i minst to måneder. 



Solarier  
Er det farlig? … bortsett fra dårlig renhold … 



13.10.2021 

Øker risikoen for hudkreft 
 



13.10.2021 

Nytt mht. lovregulering 
 
 
 
 

→ Lemping av kunnskapskravet 
→ kravet om bestått solarieprøven foreslått å kun gjelde daglig 

leder 

→ DSA har sendt en tilrådning til HOD om å trekke forslaget 

 

→ Reklameforbud 
→ DSA har anmodet HOD om å gjøre en ny vurdering av 

reklameforbud for solarier 

→ Subsidiært: krav om advarsel ved markedsføring av solarier 

 

 

 

→ Vurderes av HOD 

 



13.10.2021 

Nytt mht. lovregulering 
 
 
 
 

→ Stansing av solarier ved brudd på 
alderskontrollbestemmelsen 

→ Jf. UV- og hudkreftstrategien har 
DSA foreslått hjemmel i strålevernloven 

 

→ Overtredelsesgebyr 
→ DSA har foreslått standardiserte gebyr ved brudd på 

solariebestemmelsene 

 

 

 

 

→ Vurderes av HOD 

 



Solarier 

Ny nasjonal tilsynsaksjon i 2022 

→ Oppfølging av 2017-kampanjen 

→ Samme fokus:  

– Alderskontroll 

– Solarieprøven 

– Informasjon til kundene (brosjyre + plakat) 

– Meldeplikten 

→ Uke 11 og 12 

 



Mer informasjon om solarietilsyn: 

 

 www.dsa.no 

 

 «Veileder for kommunens tilsyn 

med solarier» 

Solarier 

→ Utfordringer for tilsynsmyndighetene 

– Alderskontrollsystemer 

– Annet? -> solarier@dsa.no  

→ Webinar i NEMFO-regi  
i forkant av kampanjen 

 

http://www.dsa.no/
mailto:solarier@dsa.no


Nasjonal UV- og hudkreftstrategi  

→ Forebygging integreres i forvaltningen 

→ Lovverk ok mht. generelle vendinger -> 
Inkludere hudkreftforebygging i veiledninger 
og råd 

→ Veileder for miljø og helse i skoler og 
barnehager 

→ «Beste praksis» om solbeskyttelse 

→ Kommuneplanbestemmelser 

 

Mål: redusere 

hudkreft, forekomst 

og dødelighet 

 

 

 

https://www.dsa.no/filer/763279b8b6.pdf


Solskjerming i barnehage 
i Nordre Follo 

Hvor mye skygge gir hhv. trær og solseil? 

 



 

Referanser 

• Nasjonal UV- og hudkreftstrategi:   

• Informasjon på nett 

• Kortversjon 

• Full versjon  

• DSAs nettsider om sol og solarier: Sol og 
solarium – DSA 

• DSA-brosjyre: Råd om solbeskyttelse i skoler 
og barnehager.pdf (dsa.no) 

• «Soling» tema i kampanjen «BareDu»: 
www.helsenorge.no/baredu 

• Utdanningsdirektoratets sider om Fysisk 
læringsmiljø 

• Brosjyre om inkluderende uterom fra Universell 
utforming AS 

• Sjekk hvor sterk sola er nå: Dagens UV-
indeks  

• Sjekk hvor sterk sola ventes å bli i Norge og 
utlandet:  

• Yr nettsted: Forventet UV-stråling der 
du er (Velg sted først, deretter «I 
nærheten» i toppmenyen)   

• Yr app på mobil/smartbrett: Forventet 
UV-stråling der du er (velg sted, og du 
finner UV-varsel under punktet «I 
nærheten» på menyen nederst) 

• NILU: UV-varsel for Norge og 
feriesteder i utlandet 

 

https://dsa.no/publikasjoner/nasjonal-hudkreftstrategi-i-korte-trekk/Nasjonal hudkreftstrategi - kortversjon NORSK.pdf
https://dsa.no/publikasjoner/nasjonal-hudkreftstrategi-i-korte-trekk/Nasjonal hudkreftstrategi - kortversjon NORSK.pdf
https://dsa.no/sol-og-solarium/nasjonal-uv-og-hudkreftstrategi
https://dsa.no/publikasjoner/dsa-rapport-02-2019-nasjonal-uv-og-hudkreftstrategi/DSA-rapport 02-2019 UV_strategi_komplett.pdf
https://dsa.no/sol-og-solarium
https://dsa.no/sol-og-solarium
https://dsa.no/sol-og-solarium
https://dsa.no/sol-og-solarium
https://dsa.no/sol-og-solarium
https://dsa.no/publikasjoner/rad-om-solbeskyttelse-til-skoler-og-barnehager/R%C3%A5d om solbeskyttelse skoler og barnehager.pdf
https://dsa.no/publikasjoner/rad-om-solbeskyttelse-til-skoler-og-barnehager/R%C3%A5d om solbeskyttelse skoler og barnehager.pdf
http://www.helsenorge.no/baredu
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/
https://universellutforming.no/uploads/AwFoxmKO/Idehefte_Inkluderende-uterom-som-stimulerer-til-aktivitet_hy.pdf
https://uvnett.dsa.no/
https://uvnett.dsa.no/
https://uvnett.dsa.no/
https://www.yr.no/nb
http://uv.nilu.no/
http://uv.nilu.no/
http://uv.nilu.no/
http://uv.nilu.no/


Takk for 
oppmerksomheten! 

Lill Tove Nilsen, fagdirektør optisk stråling og fung. seksjonssjef 

Tone-Mette Sjømoen, fagdirektør elektromagnetiske felt 

Bård Olsen, seniorrådgiver 

Ingeborg Elise Nakken, seniorrådgiver 

Kirsti Bredholt, seniorrådgiver 

 

E-post: Lill.Tove.Nilsen@dsa.no; tone-mette.sjomoen@dsa.no; 
bard.olsen@dsa.no; kirsti.bredholt@dsa.no; ingeborg.nakken@dsa.no; 
solarier@dsa.no  
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