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FORSLAG OM NY FORSKRIFT OM STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLING
(STRÅLEVERNFORSKRIFTEN)  -  OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE

Saksfremstilling:  
Oslo kommune har mottatt til høring  Forslag om ny forskrift om strålevern og bruk av stråling
(Strålevernforskriften).  Frist for uttalelse er 25.04.2011.

Det foreslås i saken nytt annet og tredje ledd til § 36 i Forskrift om strålevern og bruk av stråling,
som vil lyde:  "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 kosmetisklbrmål ved utleie eller bruk, skal til enhver tid være
betjent av personell over 18 år med tilstrekkelig opplæring. Personellet skal informere den enkelte
kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Virksomheten må kunne dokumentere overlbr
tilsynsmyndigheten at tilstrekkelig opplæring er gitt."

Forslaget er begrunnet i en antatt negativ helseeffekt og økt risiko for hudkreft ved overdrevet
soling. Forslaget antas ikke vil ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for
kommunen. Det antas imidlertid det vil ha store økonomiske konsekvensene for næringen.
Forslaget innebærer at et nytt område blir lagt under kontroll av de offentlige myndighetene der
det i dag er det enkelte individet som tar ansvar for egen handling.

Vedtakskompetanse:
Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne, jf sak 218 av
30.05.2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelse dersom saken ikke er av
prinsipiell betydning, jf sak 1360 av 03.07.2001.

Vedtak:  
Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til  Forslag om ny forskrift om strålevern og bruk
av stråling (Strålevernforskriften):

Oslo kommune er imot forslaget til forskriftsregulering. Dette er primært fordi kommunen er av
den oppfatning at dette er et område der mennesker selv må ta ansvar for eget liv og for egne barn.
Overdreven soling i naturlig sol har også negative helseeffekter. Dette er noe som mennesker
uansett må forholde seg til av hensyn til egen og barnas helse og som er særlig aktuelt ved reiser
til solrike områder. Bruk av solarium innenfor rimelige grenser er ikke helseskadelig og i likhet



med mange andre områder i livet er det omfanget av bruken som er avgjørende for eventuelle
effekter. Det er derfor meget viktig at mennesker får nødvendig informasjon om helseeffekter og
hva som ansees som "overdrevet bruk" av solarier slik at den enkelte person kan ta en informert
beslutning om egen bruk av solarier. Oslo kommune kan imidlertid ikke se at det er nødvendig å
kreve bemanning i virksomhetene for å kunne gi slik informasjon. Informasjon til befolkningen
om forholdsregler ved soling kan gis gjennom ulike kanaler. Ved solarier kan det gjerne innføres
et krav til oppslag av informasjon og faglige anbefalinger på et synlig sted for brukerne. Etter
kommunens vurdering bør dette kunne være like effektivt som muntlig informasjon fra en ansatt.
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Forslaget vil etter Oslo kommunes vurdering ha uforholdsmessig store konsekvenser for næringen.
Helse- og omsorgsdepartementet angir i høringsnotatet at "noen av disse virksomhetene er små og
antas å bortfalle". Norsk Solarieforening mener imidlertid at økte lønnskostnader vil føre til at 97
prosent av alle norske solstudioer må legges ned. Den foreslåtte reguleringen vil således nærmest
utradere næringen. Dette står ikke i forholdt til en usikker helsegevinst som sannsynligvis kunne
oppnås gjennom en satsing på aktiv informasjon til befolkningen.
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