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Høringsuttalelse fra Bærum kommune til forslag til endringer i
solarieregelverket
Vi viser til deres høringsbrev av 18.12.2019 med forslag til endringer i solarieregelverket.
Reglene for solarier reguleres av forskrift av 16. desember 2016 nr. 1397 om strålevern og bruk
av stråling (strålevernforskriften). Kompetansekravet fremgår av strålevernforskriftens § 38, og
det foreslås å fjerne krav et til bestått solarieprøve for «ansatte med kundekontakt » i
virksomheter som tilbyr solarier. På den måten likest illes betjente og ubetjente
solarievirksomheter ved at det kun er krav til bestått solarieprøve for ansvarlig for daglig drift.
Soling i solarium kan medføre forbigående og varige skader på hud og øyne, som solbrenthet,
hudkreft, tidlig aldring av huden og grå stær. Soling i solarium er kreftfremkallende. Risikoen
forbundet med soling, avhenger blant annet av individuell hudtype og lengde og hyppighet i
bruk av solarium.
Det er viktig at den som har kontakt med kundene i forbindelse med solingen og skal gi
informasjon til kundener, har god kunnskap. Kravet om at alle som kommer i kontakt med
solariekundene skal ha bestått solarieprøven, sikrer at de som gir kundeveiledning har et
kunnskapsgrunnlag. Vi mener derfor at kravet til bestått solarieprøven for alle med
kundekontakt med solariekunder bør opprettholdes.
At det er tillatt å tilby solarium i ubetjente virksomheter, bør ikke medvirke til å redusere
kompetansekravet til personell med kundekontakt i de bemannede solarievirksomhetene. Vi
mener i stedet at det bør vurderes å stille krav til bemanning i alle solarievirksomheter.
Bærum kommune har stiller seg positiv til forslaget til mindre endring i § 37 om alderskontroll,
ved å fjerne «videoautomat med dokumentleser» som alternativ til alderskontrollsystem.
Høringen er behandlet administrativt.
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