
 

 

 

 

Tilsynsrapport 

 

 

 

   Vår ref.: 

Saksbehandler.: 

 

Dato: 

 

     
 

 

  

 

 
Solarietilsyn – (Virksomhet) 

 

1. Innledning 

(Kommune) gjennomførte (dato) et tilsyn ved (virksomhet). Tilsynet ble utført av NN og NN 

fra kommunen.  NN fra (virksomhet) var tilstede under tilsynet. 

 

2. Aktuelt regelverk 

 Lov 12. mai 2000 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven). 

 Forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling 

(strålevernforskriften). 

 Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (internkontrollforskriften) 

 

Tilsynet gjennomføres med hjemmel i strålevernloven § 18, strålevernforskriften § 60 og 

interkontrollforskriften § 7. 

 

<Hva som står i avsnittet må tilpasses ettersom hva du har ført tilsyn med. Dersom 

internkontroll f.eks. ikke var et tema, kan du slette henvisningene til internkontrollforskriften. 

Og legge til andre forskrifter (hygiene osv.) du eventuelt også førte tilsyn etter.> 

 

3. Bakgrunn, omfang og gjennomføring 

<Her skriver man litt om hvorfor tilsynet ble utført, hva som ble kontrollert mm.> 

 

4. Generelle inntrykk 

<Her skriver man litt generelt om solarievirksomheten og hvilke observasjoner man gjør 

under tilsynet (som antall solsenger, type system for alderskontroll osv.).>  

 

5. Funn under tilsynet - avvik og anmerkninger 

 

5.1. Definisjoner 

 Avvik – manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.   

 Anmerkninger – forhold som er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av 

definisjonen for avvik. 

 Kommentar – benyttes for å forklare eller underbygge avvik eller anmerkninger.  

 



5.2. Avvik 

 

Avvik 1:   Virksomheten oppfyller ikke kravene til alderskontrollsystem. 

Hjemmel:   Strålevernforskriften § 37 

Kommentarer:  Virksomheten har ikke tilfredsstillende system for alderskontroll for 

kunder. Et system for alderskontroll består av to komponenter: en 

forhåndskontroll av kundens alder og en etterfølgende adgangskontroll. 

 

Avvik 2:   Virksomheten oppfyller ikke kravene til kompetanse. 

Hjemmel:   Strålevernforskriften § 38 første ledd 

Kommentarer:  

 

Avvik 3:   Virksomheten oppfyller ikke kravene til informasjon til kunde. 

Hjemmel:   Strålevernforskriften § 38 andre ledd 

Kommentarer:   

 

Avvik 4:   Virksomheten oppfyller ikke kravene til obligatorisk advarselstekst. 

Hjemmel:   Strålevernforskriften § 38 tredje ledd bokstav d. 

Kommentarer:   

  

osv.. 

 

<Husk å tilpasse både tekst og henvisning til paragraf ettersom hvilke avvik som blir gitt>  

 

 

5.3. Anmerkninger 

<Skrive inn hvilke anmerkninger man eventuelt ønsker å komme med.> 

 

 

6. Oppfølging etter tilsynet 

I oversendelsesbrevet til tilsynsrapporten varsles det pålegg om retting av avvik som er 

avdekket under tilsynet, med tilhørende frister for utbedring. Vi vil fortløpende lukke 

enkeltavvik når vi mottar dokumentasjon på at disse er tilfredsstillende rettet. Hele 

tilsynssaken avsluttes når alle enkeltavvik er lukket.  
 

<Justere teksten ettersom hvor mange avvik som ble gitt etc.> 

 

<Og følgende tekst må gjerne være med, for å gi litt ekstra motivasjon for å rette avvikene:> 

 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at jf. strålevernloven § 18 kan virksomheten pålegges å 

dekke utgifter til oppfølgende tilsynsoppgaver som følger av overtredelsen, for eksempel 

dersom kommunen må gjennomføre nye tilsyn for å kontrollere at avvikene er tilfredsstillende 

rettet. 

 

 

Med hilsen   

 

 

NN NN 

seksjonssjef Overingeniør 

 


