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Høring av utkast til forskrift om endring i forskrift om strålevern og bruk av
stråling (strålevernforskriften)

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) brev av 25. januar 2011 om
ovennevnte.

HOD ønsker å høre et forslag om å innføre et forbud mot å tilby solarium til personer
under 18 år, et krav om at virksomheter som tilbyr bruk av solarium skal være betjente,
og et krav om at betjeningen skal ha gjennomgått nødvendig opplæring for å ivareta
sine plikter etter forskriften.

Dagens strålevernforskrift var på offentlig høring 29. juni 2009 og ble fastsatt ved
kgl.res. 28. oktober 2010. Den nye og reviderte strålevernforskriften trådte i kraft 1.
januar 2011. HOD ble i forkant av høringsrunden i 2009 anbefalt av Statens strålevern å
innføre en 18 års aldersgrense for bruk av solarium. HOD ble også opplyst om at flere
land internasjonalt hadde innført tilsvarende krav til aldersgrense.

HOD valgte ikke å ta hensyn til disse innspillene fra Statens strålevern med en
begrunnelse om at det var foretatt en avveining av behovet for lovregulering sett opp
mot de konsekvenser et slikt forslag innebærer. HOD presiserte imidlertid at
helsemyndighetene fraråder bruk av solarium.

Når HOD nå likevel ønsker å innføre disse kravene, er det begrunnet i tre forhold som i
følge HOD har kommet til i ettertid. De tre forholdene som HOD viser til er at Verdens
helseorganisasjon og International Agency for Research on Cancer har konkludert med
at solariebruk øker risikoen for kreft. Videre viser departementet til høringsinnspillene i

Postadresse Kontoradresse Telefon Administrasjonsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8004 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Anne Kristine Hage
N-0030 OSLO Org. nr. Telefaks 22 24 48 51
postmottak@fad.dep.no 972 417 785 22 24 27 14 akh@fad.dep.no



forrige runde hvor flere aktører signaliserte et ønske om at en slik aldersgrense og
betjeningskrav ble innført. Det tredje forholdet HOD vektlegger er at flere land har
innført eller planlegger å innføre restriktive tiltak på området.

Dette er alle forhold som HOD også vurderte i forrige runde og Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) kan ikke se at disse tre begrunnelsene
bringer noe vesentlig nytt til saken, i forhold til 2009 høringen.

HOD oppgir at det eksisterer omtrent 2000 virksomheter som tilbyr soling. Halvparten
av disse antas å være ubemannede virksomheter og 30 % antas å være delvis bemannet.
Det foreslåtte betjeningskravet, herunder opplæring av de ansatte, vil for virksomheter
som har behov for mer enn to ansatte anslagsvis koste en million kroner eller mer. Som
en følge av dette antar HOD at noen virksomheter vil falle bort.

FAD etterlyser en grundigere vurdering av hvordan en slik kostnad faktisk vil påvirke
majoriteten av virksomhetene. Forslaget favoriserer kjeder som i dag har satset på
store solstudioer med mange senger og som allerede har betjening i sine salonger. Vi
snakker her om typisk lokale markeder, og dersom mange av de mindre ubetjente
solstudioene blir presset ut av markedet vil dette føre til en økt markedsmakt til de
gjenværende kjedene, og en risikerer betydelig økte priser til forbrukerne.

HOD har vurdert det slik at en 18-årsgrense vil gi et klart signal til befolkningen
generelt, og til foreldre spesielt, om at unges bruk av solarier kan innebære alvorlig
helserisiko. Det er HODs syn at dette signalet vil gi økt oppmerksomhet på
helseskadene og på lengre sikt medføre en holdnings- og atferdsending i befolkningen.
FAD er enig i dette, men mener at det bør vurderes om det er mulig å nå et slikt mål
ved å innføre en aldersgrense for bruk, men uten at virksomhetene blir pålagt
omfattende krav til betjening og opplæring. I stedet kan virksomhetene gis et generelt
ansvar for at 18-årsregelen overholdes, og eventuelt ilegges sanksjoner dersom det
avdekkes overtredelser. På dette området antar vi at det ligger til rette for privat
håndheving. Dersom unge under 18 år skulle benytte seg av solarium, vil dette raskt bli
oppdaget av foreldrene. Det tilsier mindre behov for spesifikke krav om kontroll fra
virksomhetene selv, og overtredelser kan innrapporteres til vedkommende myndighet

og eventuelt sanksjoneres.
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