
sbDirektoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap

Var saksbehandler

Ingvild Martinsen. tlf. 33412620

1 av

Dokument dato Vår referanse

26.09.2014 2014 11460 'MAIN

Deres dato Deres referanse

07.07.2014 14 1713

Arkivkode

008
Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Merknader til høring av forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier
og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) viser til horingsbrev datert 7.7.14 vedrorende
forslag om å oppheve betjeningskrav på solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen.

DSB er av den oppfatning at brannsikkerheten, og da spesielt evakueringsmulighetene for kunder vil
reduseres dersom solarier ikke er bemannet. Bakgrunnen for dette er:

Det kan være utfordrende å varsle kunder da disse kan ha musikk/radio på oret.
Kundene er mer eller mindre nakne og er mer «sårbare» i en evakueringssituasjon
Kundene vil ofte «slumre» og kan derfor sammenlignes med en sovende person
Det er ofte en forventning til at noen hjelper til ved brannalarm på et slikt offentlig åpent tilbud

DSB tar ikke stilling til om det er mulig å ha tilfredsstillende brannsikkerhet uten personell til stede. men
påpeker bekymringspunkter slik vi ser dem.

Det tekniske sikkerhetsnivået i bygninger i Norge fastsettes i Teknisk forskrift (TEK 10) til plan- og
bygningsloven og forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet. Her legges brannsikkerhetsniv ået i forhold til
størrelse og kompleksitet på bygget i tillegg til hva slags bruk det vil være i bygget.

Standarden EN 60335-2-27 er harmonisert innunder laNspenningsdirektivet. direktiv 2006/95/EF. Pkt.
7.12 i standarden gir en oversikt o er relevant advarselsinformasjon for sikker bruk. blant annet at
produktet ikke skal brukes av personer under 18 år og en rekke andre forhåndsregler. Det er viktig at
forbrukerne får nødvendig veiledning, noe som vil være enklere å sikre dersom solariet til en viss grad er
betjent. DSB støtter derfor forslaget om at alle solarievirksomheter må ha et tilfredsstillende system for
alderskontroll og hvor kundene gis den nødvendige veiledningen. DSB stotter også forslaget om å
tydeliggjøre dagens krav til informasjon om risikofaktorer ved solariebruk.
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