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Høringsuttalelse til DSA vedrørende endringer i solarieregelverket. 

 
 
Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i 
forbindelse med forebyggende helsearbeid etter Folkehelseloven, Smittevernloven, Tobakkskadeloven 
og Strålevernloven og tilhørende forskrifter. Våre viktigste arbeidsoppgaver er å føre tilsyn med 
virksomheter og forhold som omfattes av nevnte regelverk, og ha oversikt over miljøforhold som har 
betydning for helsen.  
 
Som tilsynsmyndighet ønsker vi et tydelig regelverk som det er enkelt å føre tilsyn med. Med enkelt 
mener vi at det er tydelig og entydig, og ved behov definert i kommentarer/ veiledning til regelverket 
hvilke løsninger og rutiner som er akseptable for å følge regelverket.  
 
I tillegg er vi opptatt av folkehelseaspektet og vi ønsker at våre uttalelser er i samråd med gjeldende 
helsefaglige råd og støtter oss på de uttalelser blant annet kreftforeningen og legeforeningen har 
kommet med. 
 
Vi støtter derfor ikke en svekking av strålevernforskriftens regulering av solarier.  

 
Vi har følgende innspill til forslag om endringer: 
 

Kommentar til punkt 2 Justering i kunnskapskravet 

I dagens regelverk er det krav om at alle ansatte som har kundekontakt skal gjennomgå 
kunnskapsprøven (solarieprøven). Nå foreslås det at kun daglig leder skal ta kunnskapsprøven.  
 
Dersom det ikke lenger er et krav om at solarieprøven må bestås for ansatte med kundekontakt, vil 
det bli krevende å føre tilsyn med om det gjennomføres tilpasset opplæring i solariebruk og relevante 
risikofaktorer. DSA påpeker at selv om kravet i forskriften justeres, må betjente solarier likevel sørge 
for at ansatte med kundekontakt får tilpasset opplæring i solariebruk og relevante risikofaktorer, Jf. 
høringsutkast s.4. Erfaring fra tilsyn i vår region har vist at internkontrollsystemet ved 
solarievirksomhetene kan være mangelfullt. 
 

Miljørettet helsevern IKS støtter ikke forslaget om at kun ansvarlig for daglig drift av solstudioer må 

ta solarieprøven. 
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Kommentar til punkt 3 Justering i kravet om alderskontroll 

Miljørettet helsevern IKS har ingen kommentarer til justeringen. Erfaring fra tilsyn har vist at det 
benyttes andre løsninger enn videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter. 
 
 
Med hilsen 
Miljørettet helsevern IKS 
 
 
Randi Haugen Ingunn Sandvik 
Overingeniør         Rådgiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


