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Innspill til høring av forslag om endringer i solarieregelverket 
 
 
Viser til  høringsnotatet med forslag til endringer i forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om 
strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) fremmet av direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA) på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. 
Vi beklager at grunnet pandemisituasjon dette ikke har blitt besvart innenfor svarfristen.  
 
Kommentar/innspill 
DSA foreslår en justering i forskriftens krav om bestått kunnskapsprøve for «ansatte med 
kundekontakt». Forslaget innebærer at kravet om bestått kunnskapsprøve ikke lenger vil rette seg 
mot ansatte med kundekontakt, men kun mot den ansvarlige for daglig drift av solarier. 
Vi forstår at en slik justering vil bidra til å skape likebehandling av betjente og ubetjente 
solarievirksomheter.  
Forslaget for Strålevernforskriften § 38 første ledd skal lyde:  
Virksomheten skal sørge for at ansvarlig for daglig drift av solarier har bestått en kunnskapsprøve 
etter retningslinjer gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Bestått prøve har en 
gyldighet på fem år. 
 
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.  
Vi foreslår  at dette omtales i teksten til §38 slik at det presiseres at ansvarlig for daglig drift som 
har bestått solarieprøve skal sikre at ansatte med kundekontakt for instruks/opplæring i solariebruk 
og risikofaktorer og at det dokumenteres skriftlig.  
 
 
Med hilsen 
 
Suzana Akilah 

 

Rådgiver miljørettet helsevern  
Moss, Råde,Våler og Vestby 
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