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§& Brudd på vilkår.
rpTfde vilkår som er gitt av Sosialdepart

som institutttet har satt for henholdsvis tilvirkning
setning av radioisotoper kan instituttet inndraj

§ 7. Unntak.
Instituttet kan på disse vilh

teller
rarsel og om-

gjøre unntak fra denne forskrift.

§8. Klage.
Sosialdepartementet er klageinstans for de avgjørelser institut-

tet tar i medhold^av denne forskrift.
For klagebehandlingen gjelder lov av 10/februar 1967 om be-

handlingsmåten i forvaltningssaker.

§ 9: Ikrafttreden.
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Forskrifter
av 8. april 1983 nr. 741

for solarier/høyfjellssoler. Delegering av myndighet.

Fastsatt ved kgl.res. av 8. april 1983 med hjemmel i § 1 og § 6 annet ledd i lov av 18. juni
1938 nr. 1 om bruk av røntgenstråler og radium m.v. Fremmet av Sosialdepartementet.

Uis-mf—9410

§ 1. Lovens anvendelse på solarier/høyfjellssoler.
Lov av 18. juni 1938 nr. 1 om bruk av røntgenstråler og radium

m.v. gis anvendelse på solarier/høyfjellssoler.

§2. Definisjoner.
1. disse forskrifter forstås med:

«Solarium/høyfjellssol»: Apparat m*>rf en
strålekilder konstruert for bestråling av hud.

«Ultrafiolett stråling»: Elektromagnetisk
bølgelengdeområdet 100 - 400 nm.

«UV C»: Bølgelengdeområde 100-280 nm.
tUV B»: Bølgelengdeområde 280-315 nm.
«UV A»: Bølgelengdeområde 315-400 nm.
«Irradians»; Innstrålingstetthet mot en flate uttrykt i watt/m*.

flere ultrafiolette

stråling
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«Biologisk effektiv irradians»: Beregnet størrelse pS'grunnlag av irra-
dians og relativ biologisk effektivitet for ultrafiolett stråling. Be-
regningsmåte gitt i vedlegg I til disse forskrifter.

«Bruksavstand»: Minste avstand mellom brukers hud og strålekil-
dens tilgjengelige overflate.

«Tidsur»: Ur på solariet som stopper strålingen etter innstilt tid.

§ 3. Forskriftenes omfang.
Disse forskrifter omfatter alle solarier/høyfjellssoler.
Når særlige grunner foreligger, kan Statens Institutt for Stråle-

hygiene unnta fra forskriftene apparater til bruk på sykehus eller I
innen spesielle bruksområder. I

§ 4. Godkjenning m. v.
Det er forbudt å utby til salg, bruke, eller reklamere for apparater

som ikke er godkjent av Statens Institutt for Strålehygiene eller den
instituttet gir fullmakt.

Fabrikant/importør plikter å fremlegge de opplysninger institut-
tet finner påkrevet

Godkjenning gis på grunnlag av gitte opplysninger og dokumen-
terte målinger. SIS avgjør hvilke målelaboratorier som kan nyttes.

Fabrikant/importør plikter å gi instituttet årlige oppgaver over
antall solgte enheter.

Godkjenning etter disse forskrifter kommer ikke i stedet for
godkjenning etter andre forskrifter, f.eks. forskrifter for elektriske
anlegg.

§ 5. Vilkår for godkjenning.
1. Krav til konstruksjon og merking.

Alle apparater skal ha AV/PÅ bryter koplet til mekanisk
eller elektronisk tidsur. ,

Alle kontrollknapper, instrumenter, markeringer o.l. skal
være tydelig merket og funksjonen for disse skal klart fremgå
med symboler eller tekst.

Alle apparater skal være merket med:
Fabrikant, importør, modellbetegnelse, serienummer, I

UV-kilde-typebetegnelse, og godkjenningsmerke. \
På apparatet, i lett lesbar posisjon, skal det festes et skilt i

med teksten: ^
«Advarsel fra Helsedirektoratet: ULTRAFIOLETT BESTRÅ-
LING KAN MEDFØRE HELSESKADE. Bruk beskyttelsesbril-
ler. Les bruksanvisningen».
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Strålehygieniske krav.
Alle apparater må oppfylle følgende krav til irradians ved

alle bruksavstander.
UV A skal være mindre enn 200 W/m*
UV B skal være mindre enn 0,05 W/m:

UV C skal være mindre enn 0,002 W/m2

For UV B og UV C området forstås biologisk effektiv
irradians.

Dersom oppgitt bruksavstand er større enn 0,2 meter, skal
teknisk innretning hindre at personer utsettes for bestråling
med irradians som overskrider de kravene som er angitt overfor
alle bruksavstander større enn 0,2 m.

På overflaten av strålekilden skal luminansen være mindre
enn 100.000 candela/m2.

Tidsuret skal ikke kunne innstilles på lengre tid enn 30
minutter.

Beskyttelsesbriller skal medfølge hver enhet ved omsetning.
Beskyttelsesbrillenes transmisjon skal ikke overskride 0.001 for
UV C og UV B og 0.01 for UV A.
Krav til bruksanvisning.

Bruksanvisning på norsk skal medfølge hver enhet ved om-
setning og skal inneholde:
a. Navn og adresse på fabrikant/importør, modellbetegnelse,

UV-kilde-typebetegnelse, irradians på minste angitte bruks-
avstand av UV A og biologisk effektiv irradians av UV B og
UV C.

b. Uttalelse fra Helsedirektoratet:
«Bestråling av huden ved naturlig soling eller med sola-

rier/høyfjellssoler kan medføre helseskade. Overdreven be-
stråling kan gi akutt forbrenning og over lengre tid føre til at
huden «eldes* raskere. Ultrafiolett stråling kan føre til hud-
kreft, og med økt ultrafiolett bestråling øker risikoen for
hudkreft. Ultrafiolett bestråling av øynene kan gi såkalt
«sveiseblink» eller «snøblindhet». Ved ultrafiolett bestråling
over lengre tid kan fargesynet svekkes. Enkelte mennesker,
f.eks. albinos, er særlig følsomme for ultrafiolett stråling og
bør utvise ekstra forsiktighet ved naturlig eller kunstig so-
ling. Noen legemidler og kosmetika kan føre til at huden blir
mer følsom for ultrafiolett stråling og dermed øke risikoen
for helseskade. Personer som benytter legemidler i medi-
sinsk behandling, bør konsultere sin lege om dette».
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c. Følgende verneregler skal inngå i bruksanvisningen.
«Verneregler:
1. Bruk alltid beskyttelsesbriller ved soling
2. Følg anbefalte solingstider og bruksavstander •
3. Unngå kosmetikk sammen med soling
4. Søk hudlege dersom du merker hudforandringer eller

skader som ikke går tilbake. Dette gjelder spesielt fø-
flekker som vokser eller klør.»

d. I bruksanvisningen skal inngå en anbefalt doseringsplan
med angivelse av bruksavstander, solingstider og hyppighet

e. Fremgangsmåte for vedlikehold, reparasjon, utskifting av
deler, anbefalte rør/lamper ved utskifting, advarsel mot bruk
av andre typer rør/lamper enn de anbefalte.

4. Krav til informasjon.
Oppslag med uttalelse fra Helsedirektoratet, jfr. § 5, 3 b og

verneregler jfr. § 5, 3 c, skal være lett synlig i solingslokalene.
Den som bruker solarium/høyf jellssol i ervervsmessig sammen-
heng, plikter videre å gi kundene slik informasjon som Helsedi-
rektoratet til enhver tid bestemmer.

5. Krav til reklame.
I reklame for salg eller bruk av solarier/høyfjellssoler, må

ikke gis uttrykk for at ultrafiolett bestråling er ufarlig eller uten
risiko for helseskade.

§ 6. Alminnelige bestemmelser.
Når særlige grunner foreligger, kan Statens Institutt for Stråle-

hygiene gjøre unntak fra vilkårene fastsatt i disse forskrifter, jfr. § 3.
Uansett om betingelsen for godkjenning for øvrig er til stede,

kan godkjenning nektes dersom tilfredsstillende vedlikehold ikke
kan påregnes.

Godkjenning kan trekkes tilbake med øyeblikkelig virkning
såfremt Statens Institutt for Strålehygiene av medisinske eller tek-
niske grunner finner det påkrevet.

§ 7. Klage.
Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåte i forvaltningssaker

gjelder for saker etter disse forskrifter. Sosialdepartementet er kla-
geinstans for de avgjørelser Statens Institutt for Strålehygiene tar i
medhold av disse forskrifter.
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§ 8. Ikrafttreden.
Disse forskrifter trer i kraft 1. juli 1983.
Den som ved disse forskrifters ikrafttreden bruker apparat som

ikke fyller kravene i disse forskrifter og som ikke er unritatt i hen-
hold til § 3 eller § 6, kan fortsatt bruke slikt apparat i inntil 2 år etter
forskriftenes ikrafttreden.

Sosialdepartementet bemyndiges til å gi tillegg til, foreta en-
dringer i og oppheve disse forskrifter.

Vedlegg I.

Beregning av Biologisk effektiv irradiarla.
Biologisk effektiv irradians E ff er gitt ved uttrykket

Eeff = E E ' S ' AA
Å. A

E er den spektrale irradians gitt i W/(m! ' nra), S, er den relative
biologiske effektivitet gitt i tabell I.

A Å er belgelengdeintervall.


