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INFORMATION OM SOLARIEVERKSAMHET
Du som äger eller tänker starta en solarieverksamhet ska anmäla det till miljökontoret i
Mjölby/Boxholm kommun. Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter. Solarier avger UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. För
att begränsa dessa har Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat föreskrifter om solarier, SSMFS
2008:36 och du som har eller ska starta en solarieverksamhet är skyldig att följa föreskrifterna.
Enligt 8 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2008:36) gäller följande:
”Den som bedriver verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten skall anmäla verksamheten till sin
kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller motsvarande.”

MÄRKNING, UV-TYP 3
Varje solarium ska vara märkt med UV-typ 3, vilket anger att solariet uppfyller europeisk och
svensk standard (SS EN 60 335-2-27). Endast solarier av den kategorin får användas utan särskilt
tillstånd. På äldre solarier motsvarar SEMKO:s S-märke kategorin UV-typ 3 och innebär likvärdig
strålningsstyrka. Om inte någon av dessa beteckningar finns på solariet får det inte användas.

GODKÄNDA RÖR
Solariet ska ha en skylt som anger originallysrör (fabrikat och referensbeteckning) och vara
utrustat med sådana rör. Alternativt får rör enligt Strålsäkerhetsmyndighetens lista över godkända
ersättningsrör användas (se länk nedan):
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Solarier/Ersattningsror-for-solarier/

TIDUR
Kunden ska kunna ställa in sin soltid på ett tidur. Utöver detta tidur ska strömförsörjningen till
ett solarium vara försett med ett extra tidur som slår av nätspänningen till solariet efter högst en
timme. Myntautomat som är kopplad till ett solarium räknas som tidur om soltiden kan regleras
med mynt eller polletter.
Det kan vara svårt att se att ett solarium har dubbla tidur eftersom det i nya solarier ofta är
inbyggt i solariet, ett så kallat ”overtime relay”, eftersom det numera är ett standardkrav. Vid
osäkerhet kan miljöförvaltningen i en kommun lokalt kräva att solarieinnehavaren visar genom
dokumentation eller särskild märkning att kravet är uppfyllt. Dubbla tidur ger extra säkerhet och
är därför ett krav även vid bemannade solarier.

ANSLAG FRÅN STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
Strålsäkerhetsmyndighetens anslag ”Viktigt för dig som använder solarium” i A3-format ska
finnas vid varje solariebädd, dessa går att beställas per post eller skriva ut från
Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida (se länk nedan). Anslagen skall ha storlek och placering så
att de är väl synliga och texten är läslig för den som skall använda solariet.
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www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/2009/solrad-affisch.pdf

EXPONERINGSSCHEMA
Exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande anvisningar ska anslås väl synligt.
Där ska framgå tid för första solning och efterföljande besök utgående från hudtyp samt antalet
exponeringar som inte ska överskridas under ett år. Som alternativ kan personalen vid
bemannade solarier ge solningsråd. Varje solarium ska vara avskärmat så att personal och kunder
inte blir bestrålade oavsiktligt.

SKYDDSGLASÖGON
Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje kund. UV-strålning kan ge en akut
hornhinneinflammation (fotokeratit) och även orsaka grå starr (katarakt) på lång sikt.
För mer information om solarier besök Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida:
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

KRAV ENLIGT MILJÖBALK (1998:808)
En väl inredd lokal, god hygien samt goda kunskaper hos den som bedriver hygienisk behandling
är viktiga förutsättningar för att förhindra spridning av smitta. Det krävs inte längre någon
anmälan enligt miljöbalken om nyetablerad solarieverksamhet, men lokalen och din verksamhet
måste fortfarande uppfylla de hygienkrav som ställs på en yrkesmässig hygienisk verksamhet
enligt Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4.

LOKALENS UTFORMNING OCH INREDNING
En lokal för hygienisk behandling bör inte användas till annan verksamhet än den avsedda. Om
behandlingslokalen ligger i anslutning till den egna bostaden ska lokalen vara väl avskild från
bostaden och fungerar som en egen enhet.

INREDNING


Golv, väggar, tak och annan inredning utformas så att de lätt kan rengöras.

UTRYMMEN




Toalett med tvättställ till kunder och personal.
Ventilerat städutrymme med utslagsvask för smutsigt städvatten samt varmt och kallt
vatten.
Dusch.

VENTILATION


Fläktventilation anpassad för verksamheten och med ett utluftflöde på minst 7 l/s + 0,35
l/s m2 och person som samtidigt beräknas uppehålla sig i lokalen.

GOD HYGIEN OCH BRA RUTINER!
Genom god hygien förhindrar man att olika former av smitta överförs. God hygien bidrar till
både kunden och personalens trevnad.


Solariebädden rengörs och desinficeras efter varje kund, helst av personal.
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Skyddsglasögon desinficeras efter varje kund av personal, alternativt erbjuds kunden egna
glasögon.
Tillhandahåll engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring till varje
solarieutrymme till kunderna.

HUD OCH ÖGONSKADOR
I samband med solning i solarier finns risk för hud- och ögonskador. Speciellt utsatta är personer
med känslig hud och personer som medicinerar med t.ex. antibiotikapreparat m.m. Information
finns även hos Strålsäkerhetsmyndigheten.



Skyddsglasögon enligt SSI:s standard ska finnas tillgängligt för varje kund.
Information till kunderna om riskerna med solning i solarium ska finnas anslaget i eller
intill varje solarium.

EGENKONTROLL
Du som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda
människor och miljö mot olägenheter, t.ex. smitta.
Det innebär att du bl.a. ska upprätta rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av
redskap, städning av lokalen m.m.

FÖRBRUKADE LYSRÖR
När lysrör är förbrukade och ska kasseras är det viktigt att känna till de lagar och krav som berör
avfallshanteringen. Lysrör ingår i kategorin för farligt avfall och det innebär att du själv kan köra
det till Tekniska Verken i Linköping eller annan godkänd mottagare eller låta godkänd
transportör hämta det på plats. Övriga exempel på stationer som kan ta emot dina lysrör är Hulje
avfallsstation och Åsbodalen.
Om du ska transportera ditt farliga avfall själv ska du alltid anmäla eller söka tillstånd först, vilket
du kan göra hos Länsstyrelsen. Anmälan krävs om lysrören till antalet understiger 300 hela lysrör.
Om antalet skulle överstiga 300 hela lysrör krävs dock tillstånd. Mer utförlig information finns att
läsa via länken nedan.
www.mjolby.se/download/18.7de81d7d1158def1c3d800011407/avfall-och-farligt-avfall-mjobox-industri.pdf
Länsstyrelsens miljövårdsenhet (tel. 013-196 000) har särskilda blanketter för tillståndsansökan
och anmälan. Blanketterna finns även tillgängliga på länsstyrelsens hemsida.
www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Anmälan för transport av farligt avfall gäller i fem år och kostar 220 kr.

Vid frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.
Tel. 0142-850 00

