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Departementet har sendt på høring, blant annet til kommunene, forslag om endring av
strålevernforskrift. Forslaget vil innebære innføring av 18 års aldersgrense ved leie av
solarium og pålagt betjening som har tilstrekkelig kompetanse til å informere brukerne om
risikofaktorer ved solin . Hørin sfrist er 25.a ril 2011

Tilsyn med solarier er i strålevernforskriften delegert til kommunen. I Salten, Værøy og Røst
fører vi tilsyn med disse på vegne av lokal helsemyndighet.

Ordlyd siteres her:
"Det er forbudt for virksomheter å tilby solarier til kosmetisk formål ved salg, utleie eller bruk
til personer under 18 år.
Virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål ved utleie eller bruk, skal til enhver tid
være betfent av personell over 18 år med tilstrekkelig opplæring. Personellet skal informere
den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Virksomheten må kunne
dokumentere overfor tilsynsmyndigheten at tilstrekkelig opplæring er gitt."

Begrunnelsen for endringsforslaget er å forebygge helserisiko i forbindelse med føflekkreft,
sørge for at kunder får forsvarlig informasjon og for å forenkle og effektivisere
tilsynsarbeidet. Helse- og miljectilsyn Salten 1KS tiltrer de vurderinger som ligger bak
forslaget. Vi vil i tillegg ut fra våre erfaringer ved tilsynsarbeid anføre at betjente salonger
også vil være en klar fordel i forhold til:

- Uhygieniske forhold, tilhold av rusmisbrukere, og hærverk. Betjening vil forhindre
slike avvik i stor grad.
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- Personlig trygghet for kundene vil også øke når de vet at betjening er i nærheten og
holder oppsikt med bruken.

Det bemerkes at dette vil medføre at solarier som eies av bedrifter og benyttes av ansatte, også
må lage ordninger som sikrer kravet.

Våre eierkommuner anbefales å tiltre lovendringen som foreslås ut fra disse begrunnelsene.

Forslag til kommuneus uttaleise:
Helse- og omsorgsdepartementets endringsforslag til strålevernforskrift tiftredes av
kommunen. Forslaget vil innebære bedre forebygging mot uheldig bruk av solarier samt lette
tilsynsmyndighetens arbeid overfor virksomhetene. Det vil i tillegg medføre at andre problem
som særlig kan knyttes til ubetjente salonger blir mindre. Herunder nevnes dårlige hygieniske
forhold, hærverk og dårlig personsikkerhet.

Kopi: kommuneoverlegen

Med vennlig hilsen

atahn Nagy
daglig leder

+k;
Kurt Stien

rådgiver
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