Solstudio
Besøksadresse for solstudioet
Virksomhetsnavn, organisasjonsnummer
Eier/daglig leder, evt. kontaktperson
Postadresse for eier av solstudioet
Telefon
E-post
Dato for tilsyn
Type tilsyn

 Uanmeldt  Varslet  Prosjekt  Hendelsesbasert (tips om lovbrudd, forbrenning e.l.)
 Annet:

Tilsyn utført av
Tilstede fra virksomheten
Er virksomheten meldt til DSA? (Før 2016: ett
meldenr. per virksomhet, fra 2016: ett meldenr. per
solseng)
Tilleggsopplysning om solstudio
F.eks. om solariene er utleid fra annet firma, annet
firma har leid plass til solariene i solingslokalene,
solstudioet er en del av en større kjede,
franchisevirksomhet. Oppgi evt. firma eller kjede og
type virksomhet.
Type virksomhet
Betjeningsgrad for solstudioet

 Nei  Ja, meldenr:

 Solstudio  Treningssenter  Frisørsalong  Hudpleiesalong  Hotell  Arbeidsplass
 Kiosk  Annet:
 Betjent (Betjening er tilstede i hele åpningstiden)
 Delvis betjent (Betjening er tilstede i deler av åpningstiden)
 Ubetjent

Antall solsenger totalt
Annet

1

Ja
Har virksomheten et tilfredsstillende system for alderskontroll? Beskriv systemet.

Har ansvarlig for daglig drift av solariene og eventuelle ansatte med kundekontakt bestått Solarieprøven?
Sørger virksomheten for at hver enkelt kunde får DSAs informasjonsbrosjyre?
Papirbrosjyre deles ut/ligger tilgjengelig slik at kunden kan ta den med seg
Brosjyren formidles elektronisk (per e-post, i mobilapp e.l.)
Finnes det briller lett tilgjengelig for kundene?

Låne

Kjøpe

Henger DSAs plakat «Advarsel» lett synlig i lokalet?
Er det andre oppslag som tar oppmerksomheten bort fra plakaten?
For ubetjente solarier: Er det oppslag med informasjon om virksomheten, som navn og tlf.nr. til
eier/ansvarlig for drift av solariene, slik at kunden har noen å henvende seg til ved behov for informasjon
eller hvis noe er galt?
Har virksomheten et internkontrollsystem?

Framvist

Mangler det vesentlige rutinebeskrivelser? I så fall, hvilke? Risikovurdering?
Er renhold av lokalene tilfredsstillende?
Er vedlikehold av lokalene tilfredsstillende?
Finnes det kundetoalett med håndvaskmulighet?
Finnes det skriftlig renholdsplan for rengjøring av lokalene?
Annet:

2

Ettersendes

Nei

Ikke kontrollert / merknad

SIDE 3-4 FYLLES UT FOR HVER SOLSENG
Rom/Solseng nr.:

_______________________________________________________________________________________________

Modellnavn/fabrikat:

_______________________________________________________________________________________________

DSAs reg.nr. for modellen:

_______________________________________________________________________________________________

Ja
Opplyses kunden om anbefalte solingstider?

Skriftlig

Nei

Merknad

Muntlig

Er solingstidene spesifikke for aktuell solariemodell?
Er info om solingstid plassert slik at kunden får den før hun/han skal bestemme lengden på solingen?
Kan solingstiden/tidsuret stilles slik at kunden kan følge de anbefalte solingstidene?
Finnes det bruksanvisning tilgjengelig for kunden?
Finnes det desinfeksjonsmidler og papir til solsengene? Er desinfeksjonsmiddelet merket med
innhold?
Solariet er merket med:

UV-type 3

Advarselstekst

Ekvivalenskodeintervall for rør og navn på evt. høytrykkslamper

Ekvivalenskodeintervall/lampenavn oppgitt på merket (ta evt. bilde av det, og sjekk mot hva som er tillatt for modellen: https://ems.dsa.no/solarieliste ):
Benk: __________________________________________________________________________ Ansikt: _______________________________________________________________
Overdel:________________________________________________________________________ Skulder: ______________________________________________________________

3

Rør- og
lampebestykning
i solariet

Antall

Rør og
lamper
ok?

Ekvivalenskode på rør (eks. 100-R-25/2,3) /
Navn på lamper og filtre (høytrykkslamper)

Ja

VED LÅN AV
MÅLEAPPARAT
Merknad

Nei

Måleverdi SUV/UVB
[MED/Hr]

Benk

Overdel

Ansikt

20 cm:
30 cm:

Skulder

Benyttet måleapparat (#2, #3, #4, #5 eller #6):
Grenseverdi (inkl. 20 % måleusikkerhet):

4

