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Høringsuttalelse Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og
alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

Det vises til brev datert 07.07.2014 hvor Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring
forslag om å oppheve betjeningskravet for solarier og alternative løsninger for å håndheve
aldersgrensen. Fredrikstad kommune, ved kommuneoverlegen og miljørettet helsevern, har
gått gjennom høringsnotatet fra helse- og omsorgsdepartementet og har følgende
merknader:

Forebygging av føflekkreft og annen hudkreft er viktig, og bør gjøres på den måten som
forventes å gi best effekt. En tilsynsrunde som ble gjennomført i Fredrikstad kommune i 2009
viste at veiledningen til kundene mange steder var dårlig. Det viste seg at enkelte solstudioer
ikke hadde informasjon til kundene, andre hadde informasjon som var mangelfull, mens noen
hadde hengt opp informasjonen på lite synlige steder. Ved å innføre individuell veiledning
tror vi at informasjonen til kundene vil bli bedre. Det sikrer at informasjonen er tilgjengelig, og
at kundene faktisk får med seg informasjonen.

Strålevernet har påpekt at kravet om kompetent betjening skulle sørge for tilfredsstillende
individuell veiledning til kundene. Fredrikstad kommune støtter Strålevernets vurdering og
mener at betjeningskravet ikke bør oppheves slik Helse- og omsorgsdepartementet foreslår.
At en opphevelse av betjeningskravet i tillegg gjør det vanskelig å håndheve aldersgrensen
støtter opp om dette. I tillegg tror vi det er en enklere løsning for kommunen og Strålevernet
som skal føre tilsyn med strålevernforskriftens bestemmelser. Tilsyn med solarier både i
Fredrikstad og i resten av landet har dessuten vist at forskriftskravene i mange tilfeller ikke
overholdes. Dette mener vi understreker behovet for individuell veiledning.

Dersom betjeningskravet i strålevernforskriften oppheves støtter Fredrikstad kommune
Strålevernets anbefalinger i forhold til alternative løsninger.

Med hilsen

Dette dokumentet er godkjent elektronisk

Steinar Haugsten Reidun Ottosen
virksomhetsleder Miljø og landbruk overingeniør

Miljø og landbruk
Besøksadresse: Nygaardsgt. 16, 1606 Fredrikstad Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 30 60 00 Telefaks: 69 30 16 26 Tlf. saksbeh.: 69 30 56 44 Bankkonto:



Saksnummer 2011/2205-141020/2014

Kopitil internemottakere:
Sofie LundDanielsen Bærekraftigsamfunnsutvikling
AsbjørnBorge Seksjonfor kultur,miljøog byutvikling


