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SVAR PÅ HØRING - FORSKRIFT OM STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLING

Det vises til henvendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av 25. januar 2011
vedrørende høring av utkast til forskrift om endring i forskrift om strålevern og
bruk av stråling (strålevernforskriften).

Det framgår av høringsbrevet at HOD foreslår et forbud mot å tilby solarier til personer under
18 år, et krav om at virksomheter som tilbyr solarier skal være betj ente av personell over 18 år
og at betjeningen skal ha gjennomgått nødvendig opplæring for å ivareta sine plikter etter
forskriften.

Arbeidstilsynet har følgende å bemerke;
Virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for kunstig optisk stråling i forbindelse med
arbeidet må bl.a. forholde seg til krav i Arbeidstilsynets forskrift om vern mot kunstig optisk
stråling på arbeidsplassen. Dette innebærer bl.a. at arbeidet skal planlegges og gjennomføres på
en slik måte at arbeidstakerne ikke utsettes for risiko ved eksponering fra kunstig optisk stråling
og at risiko søkes flernet eller redusert til lavest mulig nivå. Samtidig medfører regelverket i
nevnte forskrift at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får løpende informasjon og
opplæring i forhold til helserisiko slik eksponering kan innebære og i hvilke forhåndsregler som
må tas.

Arbeidstilsynet stiller seg bak kravet om at personell som skal betjene solarier må være over 18
år. Dette kravet understøttes av Arbeidstilsynets forskrift om arbeid av barn og ungdom som
forbyr barn og ungdom å utføre arbeid som kan medføre særlig fare, herunder arbeid som
medfører eksponering for skadelig stråling.
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