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Solarier
Det här informationsbladet riktar sig till dig
som tänker starta eller redan har startat en
solarieverksamhet. Den ger dig en översikt av
vad du behöver tänka på för att driva din
verksamhet på ett säkert sätt.

Anmäl din verksamhet
Solarier är anmälningspliktiga verksamheter
enligt
Strålsäkerhersmyndighetens
solarieföreskrifter. Du som tänker starta en
solarieverksamhet ska anmäla den till
miljöförvaltningen senast sex veckor innan du
startar verksamheten.
Kom ihåg att du också måste anmäla
förändringar i din verksamhet till exempel om
den görs om från bemannade till obemannad.
Du ska även anmäla om din verksamhet
flyttar eller upphör.

Tillsyn och avgifter
Det är miljöförvaltningen som har tillsynen
över solarier. Det innebär att det är vi som
handlägger anmälningar om solarier och
kontrollerar solarieverksamheter. Vi tar betalt
för handläggning av anmälan och för våra
inspektioner. Avgiften är en timavgift och du
debiteras för den tid vi lägger ned på din
verksamhet.

Lagstiftning
Det är förbjudet att låta någon som inte fyllt
18 år sola i ett kosmetiskt solarium enligt
Strålskyddslagen (2018:396).
I Strålsäkerhetsmyndighetens solarieföreskrift
(SSMFS 2012:5) finns bland annat krav på
information och råd till solkunderna, krav på
att rätt utrustning används samt hur solarier
ska vara märkta.
År 2014 kom en ändring i föreskriften.
Ändringen innebar att obemannade solarier
ska ha en längsta soltid på max 15 minuter.

Egenkontroll
Enligt Strålskyddslagen ska verksamheten ha
ett program för egenkontroll för att
kontrollera verksamheten och ansvar för att
verksamhetens personal har nödvändiga
kunskaper om det som gäller för
verksamheten enligt Strålskyddslagen och
dess föreskrifter.
Solarier omfattas även av bestämmelserna i
miljöbalken. Det innebär bland annat att du
som driver verksamheten ska ha den kunskap
som behövs för att skydda människor och
miljön mot till exempel smitta eller andra
olägenheter. Du bör också veta vad de
produkter du använder innehåller, bland annat
desinfektionsmedel och andra kemikalier.

Försäljning av produkter
Krämer och andra preparat som påskyndar
solbränna får inte säljas i verksamheter med
kosmetiska solarier.

Information till kunder
För att dina kunder ska sola säkert är du
skyldig att sätta upp tydlig och lättillgänglig
information.
Följande information ska finnas för kunderna:
 Strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd
för att skydda din hälsa” ska finnas i A3format i anslutning till solarierna.
 Tillverkarens exponeringsschema ska vara
väl synligt för kunderna vid varje
solariebädd.
 Information om 18-årsgräns ska finnas
klart synbart vid varje solariebädd.
 Kunderna ska informeras om vilka rutiner
för rengöring av solarierna som gäller.

Lokalens utformning
Följande saker bör du tänka på när du planerar
din lokal:
 Solarierna ska vara avskärmade så att
människor inte bestrålas oavsiktligt.
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Lokalen ska vara utformad så att den är
lätt att rengöra, till exempel runt hela
solariebädden.
Det bör finnas tillgång till toalett med
flytande tvål och engångshanddukar.
Vid nyetablering bör det även finnas
möjlighet för kunderna att duscha.

Ventilation
Lokalen ska ha en godtagbar ventilation vilket
innebär att uteluftsflödet bör vara minst sju
liter/sekund och person som vistas samtidigt i
lokalen. Vid nyetablering krävs vanligen en
mekanisk ventilation.

Hygien
Arbeta med god hygien för dina kunders
bästa. För att förhindra att smittsamma
sjukdomar överförs mellan kunderna, ska du
bland annat tänka på följande:
 Solarierna ska rengöras mellan varje
kund.
 Skyddsglasögon ska rengöras mellan varje
kund.
 Lokalerna ska städas och hållas rena, det
är extra viktigt att toaletter rengörs noga.
 Om städutrustning förvaras i lokalen bör
det finnas ett separat ventilerat utrymme
för det.
 Det bör finnas en separat utslagsvask med
varmt och kallt vatten för städvatten.

I vissa fall kan solarieleverantören ta på sig att
transportera dina använda lysrör. Då behöver
inte du göra någon anmälan, men det är
viktigt att du kontrollerar att de har tillstånd
från länsstyrelsen att transportera farligt
avfall. Inför varje transport av farligt avfall
ska ett transportdokument upprättas som
innehåller uppgifter om avfallsslag, mängd
samt vem som lämnar avfallet och vem som
tar emot det. Transportdokumentet ska du
kunna visa upp vid till exempel ett tillsynsbesök.

Läs mer








Strålskyddslag (2018:396)
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2012:5) om solarier och
artificiella solningsanläggningar
Socialstyrelsens Allmänna råd 2006:4
”Yrkesmässig hygienisk verksamhet”
Handbok från Socialstyrelsen (2006)
”Yrkesmässig hygienisk verksamhet –
piercing, tatuering, fotvård, massage
m.m.”
Handbok från socialstyrelsen, Hygien
smittskydd och miljöbalken 2008,
Objektburen smitta (Publiceras numera av
Folkhälsomyndigheten)

Kontaktuppgifter och övrig
information

Observera att om du misstänker att en kund
har smittats av en sjukdom efter att ha vistats i
dina lokaler, ska du höra av dig till oss på
miljöförvaltningen.

www.molndal.se
För anmälningsblankett, miljöförvaltningens
kontaktuppgifter samt länkar till de olika
branschorganen.

Solarierör är farligt avfall

www.stralsakerhetsmyndigheten.se
För bra och lättillgänglig information om din
verksamhet.

Solarielysrör som du vill slänga räknas som
farligt avfall enligt miljöbalken och de måste
hanteras separat från annat avfall enligt
särskilda regler. Det innebär att du inte får
transportera dem själv utan att först ha anmält
det till länsstyrelsen. Du måste också
journalföra vilka mängder som uppkommer
per år, och spara dokumentationen om var du
har lämnat lysrören i fem år.

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
För information om anmälan om transport av
farligt avfall och transportdokument.

