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SVAR - HØRING AV FORSLAG OM Å OPPHEVE BETJENINGSKRAV FOR SOLARIER 

OG ALTERNATIVE LØSNINGER FOR Å HÅNDHEVE ALDERSGRENSEN 

 

 

Vi viser til høringsbrev datert 7. juni 2014 vedrørende forslag om opphevelse av betjeningskrav for 

solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen. Svarfrist for høringen er 29.september. 

 

Helse og omsorgsdepartementet har på høring forslag om å oppheve betjeningskravet for solarier.  

Videre foreslås det en ny bestemmelse i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av 

stråling (strålevernforskriften) om at virksomheter som driver solarier må ha et tilfredsstillende system 

for alderskontroll. Det foreslås i tillegg at solarieprøven videreføres og at kravet til informasjon om 

risikofaktorer ved solariebruk tydeliggjøres. 

 

Bystyret i Drammen kommune behandlet saken i sitt møte 23.september og vedtok følgende 

kommentarer til HODs forslag; 

 

Drammen kommune ser det ikke som ønskelig å oppheve betjeningskravet for virksomheter som tilbyr 

solarium. Kommunen mener en betjening er den mest effektive måten å håndtere en 18-års 

aldersgrense på.  

Departementet legger opp til at den enkelte virksomhet selv kan bestemme hva slags system for 

alderskontroll en velger å benytte seg av, men innenfor en minstestandard satt av statens strålevern. 

Virksomhetene selv er ansvarlig for å melde inn sitt system. Det bør komme tydeligere frem hvem som 

skal ha ansvar for tilsyn med systemene.  

Departementet spør eksplisitt etter forslag til hvordan informasjon om risikofaktorer ved solariebruk kan 

styrkes. Drammen kommune ser behovet for å tydeliggjøre og styrke informasjon om soling og betrakter 

dette som positive tiltak for å øke kunnskapen. Det anbefales blant annet at eksisterende advarselplakat 

revideres da den har for mye tekst til at den blir lest. 
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