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

Vi viser til horingsbre  aN 7. juli 2014 - forslag om a oppbes e befffiningskra  for solarier og

alternati  e losninger ffir a handhe  e aldersgrensen. Stra1e‘ernet er imot en oppheving as

beheningskra  et. Dersom departementet kommer frem til at forskriftskra‘ et skal oppheves. stotter

Stralevernet forslaget til regulering fremsatt i horingsbrev et. StraleN ernet \il i det folgende vurdere.
og komme med merknader til. de endringer som er fores1an.

Betjeningskrav og norsk standard

Det hle i april i ar publisert en europeisk standard FN 16489-1:2014 “Ikoressffinal indoor

exposure senrees. Part I: Requirements tbr the prm ision of training». som Norge. som CEN-

medlem. er forpliktet til a fastseue som norsk standard (NS-IHN 16489-1:2014 «kommersielle

innendors solarietjenester. Del 1: krav til opplæring»). Dette er ffirste deI a en standard pa tre

deler, der del to og tre har  ært til horing. men enda ikke er publisert. Del 1 a‘ standarden stiller

krav til opplæring, sann spesillserer innholdet i opplæring og prosedyrer for hvordan kvalitisering

av be0eningen le  eres og vurderes. Del 2 vil definere kravene til kompetanse og kvali likasjon til

ansatt ved solstudioer for a bidra iii bedre forbrukerinformasffin. beskNnelse og sikkerhet. mens del

3 definere kras til hvilket servieeniva kundene skal tilh s. kundeinformasffin. vedlikehold.

renhold og hygiene. samt klagebehandling.

Den norske og europeiske standarden ffirutsetter implisitt at solstudioene er behent. Den stiller krav

til beheningens kompetanse og opplæring i å gi informasjon om helserisiko. samt til a kunne gi

kundene tilrettelagte solrad basert pa hudt‘pe og solingsbakgrunn. Beheningen skal videre fa

opplæring i rutiner ed sikker drift. %edlikehold. renhold og hygiene \ ed solstudioene. De delene

av standarden ne \ lit ovenfor som ikke er innfort enna. men er lagt ut til horing. har ogsa et implisitt

kra til at solstudioene er betjent. Stralevernet mener det er onskelig a harmonisere regeh erket med

de foringer og standarder som foreligger i Europa. Stffilevernet vurderer at regelendringen tbreslatt

i horingen \i i ære i strid med foringer i standarden ne  -nt menfor.

Statens strale  em stotter ikke forslaget om a oppheve krav til behente solarier. og iser tiltidligere

kommunikasffin som redegjor for de helsemessige arsakene til dette.
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Aiderskontroll
Strålevernet er positive til at det fores15s innfore krav i stralevernforskriften om at

solarievirksomheter skal sorge for et system for alderskontroll etter kriterier fastsatt av Statens
strålevern. Virksomhetene melder i dag sin solarievirksomhet elektronisk via Strålevernets
meldesystem for strålekilder, og det er mulig å endre dette systemet slik at virksomhetene også kan
redegjøre for sitt system for alderskontroll via samme plattform. En generell regulering er etter
Strålevernets vurdering nødvendig for å ta hensyn til alle tilgjengelige teknologiske løsninger, og
samtidig gjøre det mulig å følge den teknologiske utviklingen i fremtiden.

Informasjon til kundene
Det står i forskriftsforslaget til § 36 fierde ledd at virksomheten skal informere den enkelte kunde
om relevante risikofaktorer ved strålebruk. Departementet beskriver dette nærmere i punkt 5 i
høringsnotatet og informerer at det kun bør stilles krav om generell veiledning til kundene. Dette er
blant annet begrunnet i at dette sikrer solarievirksomhetenes mulighet til å velge en løsning
tilpasset virksomhetens størrelse. Videre etterspør departementet forslag til hvordan den generelle
kundeinformasjonen kan styrkes.

Strålevernet mener det er nødvendig at informasjonen er tilpasset den enkelte kundes behov
vedrørende risikoer ved solariebruk. Dette forutsetter kommunikasjon mellom kunde og personale.
Strålevernet vurderer at dette behovet vil være best tilfredsstilt ved løsningen beskrevet under
punkt 4.1 Videoatdomai eallsenler eller Delvis beijent solsenter eller andre løsninger
tilsvarende disse.

Dersom det legges opp til at generell informasjon om risikofaktorer ved strålebruk er tilstrekkelig,
er det Strålevernets oppfatning at informasjonen kan styrkes gjennom implementering av tekniske
løsninger knyttet til betalingsautomaten/alderskontrollen. En slik teknisk løsning kan for eksempel
gjøre det mulig for kunden å velge hvilken hudtype hun/han har, og så få mer spesifikk informasjon
om risikofaktorene knyttet til denne hudtypen. Strålevernet vurderer at slik informasjon ikke
tilfredsstiller behovet for individuell veiledning. Dette vil likevel være bedre enn dagens løsning,
der det kun er krav til at informasjon gis via generell plakat i lokalene.

Strålevernet er positive til at vi blir gitt mandat til å fastsette nærmere retningslinjer for informasjon
til den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Vi er derimot usikker på hvor
langt mandatet i ordlyden til forslaget til § 36 fierde ledd strekker seg. Strålevernet ønsker derfor at
departementet gjør ordlyden klarere, eller at en nærmere beskrivelse av hva departementet legger i
ordlyden blir forelagt.

Kompetanse hos den som tilbyr solarium
Strålevernet er positive til at det foreslås å innføre krav i strålevernforskriften om at «ansvarlig for
daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt skal ha bestått kunnskapsprøve etter
nærmere retningslinjer fastsatt av Statens strålevern». En slik prøve har Strålevernet allerede
utarbeidet i samarbeid med Norsk test AS i forbindelse med betjeningskravet, og den er tilgjengelig
på www.solarie roven.no. Der er det også et kurs, «Solarieopplæringen», som kan gjennomføres
og som dekker det pensum man blir spurt om på prøven.
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Da Strale ernet stand Tti irheid med kurs OLIpro‘e fOr \ili arbeidsuruppene
for standarden ne nt enfor konunet sauss kort at det ikke imiedning til  ente til arheidu

lerdigstilt. I ettertid del 2 og 3 a FN 164}}9-1:2014 ært pa horing (august 2013 k I Am
anledning konkluderte StniIe ernet med at Solarieopplæringen ar i trad med det europeiske
ibrslaget, hortsett fra kra et ti en praktisk del a opplæring og prm e. Dersom det blir hestenn at
heljeningskravet forisatt innfores. \ il det være aktuelt a vurdere 11\or idt kra et til en praktisk del
a opplæring og prm e hor i Solanieproven.

den europeiske standarden. som har vært ute pa horing. skal opplæringen gjentas LINert
femte ar. Solarieprm en legger opp til resertitisering ener fem ar. og StraleNernets mener at det kan
være hensiktsmessig a legge til kraNet i forskriftshestemmelsen.

1 toNer dette har Strale emet ingen merknader til l&slagene i horingsnotatet.

Med hilsen

I lanne Rofstadmoen
avdelingsdirekior

Tone-Mene Sjonmen
seksjonssjef


