SKJEMA: Tilsyn solarier

Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn (kombinasjon systemrevisjon og inspeksjon) etter «Forskrift om
miljørettet helsevern» og «Forskrift om strålevern og bruk av stråling».

Dato for tilsyn:
Ansvarlig for tilsyn:
Til stede: Det henvises til tilsynsrapporten

Virksomhetens navn

Adresse

Postadresse

E-post adresse / hjemmeside

Eier – navn og telefon

Daglig leder – navn og telefon

Lovgrunnlag
 Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
 Forskrift om miljørettet helsevern
 Lov om strålevern og bruk av stråling (Strålevernloven)
 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften)
 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet
Tekst fra lov og forskrift i dette dokumentet er aktuelle utdrag fra de enkelte paragrafene.

SKJEMA: Tilsyn solarier

§ 3. Definisjoner (Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet)
Hudpleie: Behandling av hud eller negler med preparater, instrumenter eller apparatur, herunder solarier,
samt hårfjerning og massasje.
§ 5. Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse (Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoveringsog hulltakingsvirksomhet)

Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk risiko, og kan
heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Innredningen og utstyret skal tilpasses omfanget og arten av
virksomheten, samt hvor mange personer som oppholder seg i lokalene. Lokaler som skal benyttes til frisørog hudpleievirksomhet skal meldes til kommunestyret før de tas i bruk. Det samme gjelder når
igangværende virksomhet skifter eier og ved større ominnredninger.
§ 13. Meldeplikt (Strålevernforskriften)
Virksomheter som selger, anskaffer, leier ut eller bruker solarier for kosmetisk formål, skal gi melding til
Helsedirektoratet ved Statens strålevern. Meldingen skal blant annet inneholde en beskrivelse av system for
alderskontroll, jf. § 37. Strålekildene skal ikke tas i bruk før virksomheten har fått bekreftelse på at
meldingen er mottatt. Meldingen skal gis i elektronisk form, og inneholde de opplysninger som er
nødvendige for at Helsedirektoratet ved Statens strålevern skal kunne vurdere om aktiviteten omfattes av
meldeplikten.

Generelle forhold og melding
Virksomhet: Solstudio ☐

Treningssenter ☐

Hotell ☐

Annet:

Antall solsenger totalt:
Ja
Er solariene utleid fra annet firma, har annet firma leid plass til solariene i
solingslokalene, er solstudioet del av en større kjede, franchisevirksomhet?
Benyttes lokalene til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk
risiko – ev. lånes eller leies de ut til slik virksomhet?
Inspeksjon: Er innredningen og utstyret tilpasset omfanget og arten av virksomheten,
samt hvor mange personer som oppholder seg i lokalene?
Har virksomheten sendt melding til kommunestyret før de ble tatt i bruk?
Har virksomheten foretatt eierskifte eller større ominnredninger, og i den forbindelse
sendt melding til kommunestyret?.
Har virksomheten sendt melding til Helsedirektoratet og fått bekreftelse på at
meldingen er mottatt:
Hvis ja, dato for bekreftelse:
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§ 36. Tekniske krav til solarier (Strålevernforskriften)
Produsent, importør, forhandler, eier og bruker skal påse at solarier er produsert og merket i
overensstemmelse med EN 60335 - Part 2-27. Kun solarier klassifisert som UV-type 3 i henhold til EN 603352-27 og som er publisert på Helsedirektoratet ved Statens stråleverns solarieoversikt tillates for salg, utleie
eller bruk til kosmetisk formål. Importør eller forhandler av solarier, skal sørge for at
a. kravene i første ledd er oppfylt og at nødvendige målinger er utført. Målinger som bekrefter
klassifiseringen skal være utført av et laboratorium som oppfyller Helsedirektoratet ved Statens
stråleverns kvalitetskrav, og
b. apparatene er utstyrt med bruksanvisning og merking på norsk. Kravet anses oppfylt om EN 60335-2-27
er fulgt. Merkingen av solariet skal plasseres lett synlig og være i bestandig utførelse
Lenke til: Oversikt over registrerte solarier

Ja
Er solariet i samsvar med harmonisert standard med vedlegg EN 60335; Household and
similar electrical applianses - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances
for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation og UV type 3?
Har virksomhetene fått dokumentasjon av importør eller forhandler om at målinger
som bekrefter klassifiseringen er utført av et laboratorium som oppfyller
Helsedirektoratet ved Statens stråleverns kvalitetskrav?
Inspeksjon: Er apparatene utstyrt med bruksanvisning og merking på norsk?
Inspeksjon: Er merkingen plassert lett synlig?
Inspeksjon: Er merkingen i bestandig utførelse?
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§ 19. Beredskap (Strålevernforskriften)
Virksomheten skal, på grunnlag av en risikovurdering, utarbeide en beredskapsplan og gjennomføre tiltak
for å opprettholde evnen til å håndtere ulykker og unormale hendelser.
§ 20. Varslingsplikt ved ulykker og unormale hendelser (Strålevernforskriften)
Virksomheten skal straks varsle om ulykker og unormale hendelser til Helsedirektoratet ved Statens
strålevern. Skriftlig melding skal sendes fra virksomheten til Helsedirektoratet ved Statens strålevern så
snart som mulig og senest innen 3 virkedager.

Ja
Har virksomheten, på grunnlag av en risikovurdering, utarbeidet en beredskapsplan?
Har virksomheten, på grunnlag av en risikovurdering, gjennomført tiltak for å
opprettholde evnen til å håndtere ulykker og unormale hendelser?
Har virksomheten rutiner for varsling av ulykker og unormale hendelser til
Helsedirektoratet ved Statens strålevern?
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§ 37. Alderskontroll ved bruk av solarier (Strålevernforskriften)
Det er forbudt for virksomheter å tilby solarier til kosmetisk formål ved salg, utleie eller bruk til personer
under 18 år. Virksomhetene skal sørge for et tilfredsstillende system for alderskontroll. Følgende løsninger
anses som tilfredsstillende:
a. Heltidsbetjening eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.
b. Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter.
c. Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.
Virksomhetene skal redegjøre for alderskontrollsystemet i meldingen til Helsedirektoratet ved Statens
strålevern, jf. § 13. Systemet skal ivareta brukernes personvern.

Ja
Inspeksjon: Har virksomhetene et tilfredsstillende system for alderskontroll?
 Er det heltidsbetjening eller delvis betjening kombinert med etterfølgende
elektronisk adgangskontroll?
 Er det videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter?
 Er det annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende
elektronisk adgangskontroll?
Er alderskontrollsystemet beskrevet i meldingen til Helsedirektoratet ?
Ivaretar systemet brukernes personvern?
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§ 38. Andre krav til virksomheter som tilbyr soling i solarier (Strålevernforskriften)
Virksomheten skal sørge for at ansvarlig for daglig drift av solarier og ansatte med kundekontakt har bestått
en kunnskapsprøve etter retningslinjer gitt av Helsedirektoratet ved Statens strålevern. Bestått prøve har en
gyldighet på fem år.
Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk.
Virksomheten skal sørge for
a. at solariene til enhver tid tilfredsstiller de tekniske kravene, jf. § 36,
b. å opplyse kunden om anbefalt doseringsplan,
c. at solarienes tidsur kan innstilles etter anbefalt doseringsplan,
d. å ha oppslag med advarselstekst og verneregler utarbeidet av Helsedirektoratet ved Statens strålevern
lett synlig i lokalet, og
e. å ha egnede beskyttelsesbriller tilgjengelig for kunden.
Virksomhetene skal ikke ha andre oppslag som tar oppmerksomheten bort fra den obligatoriske
advarselsteksten, jf. tredje ledd bokstav d.

Ja
Har den ansvarlige for daglig drift og ansatte med kundekontakt gjennomført og
bestått kunnskapsprøven i løpet av de siste fem årene?
Har virksomheten rutiner for å informere den enkelte kunde om relevante
risikofaktorer ved solariebruk?
Har virksomheten rutiner for å sikre at solariene til enhver tid tilfredsstiller de tekniske
kravene, jf. § 36?
Har virksomheten rutiner for å opplyse kunden om anbefalt doseringsplan?
Inspeksjon: Har alle solariene et tidsur som kan innstilles etter anbefalt doseringsplan?
Inspeksjon: Har virksomheten et oppslag med advarselstekst og verneregler utarbeidet
av Helsedirektoratet ved Statens strålevern lett synlig i lokalet?
Inspeksjon: Er egnede beskyttelsesbriller tilgjengelig for kunden?
Inspeksjon: Har virksomhetene andre oppslag som tar oppmerksomheten bort fra den
obligatoriske advarselsteksten?
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§ 5. Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse (Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoveringsog hulltakingsvirksomhet)

Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/ sterilisering og
oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av
smittsomme sykdommer.
§ 6. Krav til utstyr (Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet)
Utstyr skal før bruk være behandlet på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av
smittsomme sykdommer. Arbeidsredskap og annet utstyr som brukes i behandlingen av kunder skal være
rengjort. Flergangsutstyr som har vært tilsølt med blod, skal desinfiseres før det nyttes på en ny kunde.
§ 7. Generelle krav til utøvelsen (Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og
hulltakingsvirksomhet)

Virksomhet skal utøves på en hygienisk tilfredsstillende måte med sikte på å hindre at overføring av
smittsomme sykdommer kan finne sted. Den som utøver virksomheten plikter å gi informasjon til
tjenestemottaker om risikoen for infeksjoner, blødninger, allergiske reaksjoner og liknende. Utøveren skal
forsikre seg om at tjenestemottaker forstår hva tjenesten innebærer. Utøveren skal spørre kunden om det
er forhold som kan gi økt fare for smitte og som kan begrunne utvidede hygieniske tiltak. Utøveren skal
avstå fra behandling hvis han blir kjent med forhold hos kunden som kan gi særskilt fare for smitte.
§ 9. Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene (Forskrift om miljørettet
helsevern)

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles, slik at følgende krav til miljøfaktorer
overholdes når det gjelder den belastning omgivelsene påføres:
b. Virksomheter skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte.

Ja
Er det foretatt en risikovurdering av forhold som omhandles i forskriften – for å
vurdere om lokalene er utformet, innredet og utstyrt slik at rengjøring, desinfeksjon/
sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte?
Inspeksjon: Er lokalene med innredning lette å holde rene?
Inspeksjon: Har virksomheten gode toalettforhold med håndvask, såpedispenser og
engangshåndklær?
Har virksomheten rutiner som sikrer hygienisk tilfredsstillende behandling av utstyr før
bruk / mellom hver kunde?
Har virksomheten rutiner for innhenting av informasjon fra kunder om det er forhold
som kan gi økt fare for smitte og oppfølgende tiltak?
Har virksomheten rutiner for avfallshåndtering?
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§ 4. Ansvar. Internkontroll (Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet)
For å sikre at forskriften etterleves skal virksomheter som omfattes av forskriften, fra 1. januar 2000, føre
internkontroll og etablere internkontrollsystem. Internkontrollsystemet skal kunne dokumenteres overfor
tilsynsmyndigheten.
§ 16. Internkontroll, kompetanse, instrukser og prosedyrer (Strålevernforskriften)
Virksomhetens plikt til internkontroll følger av forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Ja
Har virksomheten et internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriftene
på en systematisk måte?
Har virksomheten rutiner for oppdatering av internkontrollsystemet?
Har virksomheten et system for håndtering av avvik?
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Fylles ut for hver solseng
Rom/seng

Modell

Antall rør og rørtype

Knagg/stol
til tøy

Skader i
beskyttelsesplater

Ekvivalenskodeintervall på solseng

Advarselstekst
på solseng

Benk

Ja ☐

Ja ☐

Ja ☐

Ja ☐

Topp

Nei ☐

Nei ☐

Nei ☐

Nei ☐

Ansikt

Nummer:

Skulder
Benk

Ja ☐

Ja ☐

Ja ☐

Ja ☐

Topp

Nei ☐

Nei ☐

Nei ☐

Nei ☐

Ansikt

Nummer:

Skulder
Benk

Ja ☐

Ja ☐

Ja ☐

Ja ☐

Topp

Nei ☐

Nei ☐

Nei ☐

Nei ☐

Ansikt

Nummer:

Skulder
Benk

Ja ☐

Ja ☐

Ja ☐

Ja ☐

Topp

Nei ☐

Nei ☐

Nei ☐

Nei ☐

Ansikt

Nummer:

Skulder
Benk

Ja ☐

Ja ☐

Ja ☐

Ja ☐

Topp

Nei ☐

Nei ☐

Nei ☐

Nei ☐

Ansikt
Skulder
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