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Solarium
Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds
att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden
senast sex veckor innan verksamheten startar. Om
verksamheten upphör, byter ägare eller flyttar ska även det
anmälas till miljöförvaltningen. En väl inredd lokal, god
hygien samt goda kunskaper hos den som erbjuder solarium
till allmänheten är viktiga förutsättningar för att minska risken
för hudskador hos kunder och förhindra spridning av smitta.
Genom att du anmäler din verksamhet får miljönämnden,
som är tillsynsmyndighet, kännedom om nya verksamheter
och kan därmed lämna de råd och anvisningar som behövs.

Kontakta miljöförvaltningen först
Anmälningsblankett kan du få från miljöförvaltningen eller på
www.lund.se. Kontakta gärna miljöförvaltningen redan när
verksamheten planeras. Det är lättare att uppfylla kraven
från början än att behöva bygga om eller ändra i efterhand.
Även om du övertar en befintlig verksamhet ska du anmäla
verksamheten till miljöförvaltningen.
Kontakta även stadsbyggnadskontoret, arbetsmiljöverket och
räddningstjänsten för att utreda vilka krav som de kan ställa
på din verksamhet.

Avgift
Miljöförvaltningen tar ut avgift för anmälan och tillsyn enligt
taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Lund. Timavgiften är
för närvarande 1100 kr.

Avgift för att handlägga anmälan av solarieverksamhet är
fyra gånger timavgiften.
Därefter tillkommer en fast årlig tillsynsavgift (årsavgift) på
två timmar per anläggning. Årsavgiften omfattar kalenderår
och ska betalas i förskott från och med året efter det att
anmälan hanterats.

Strålskyddslagstiftningens bestämmelser
Miljönämnden i Lund har tillsynsansvar över alla solarium
som upplåts för allmänheten eller används av många i till
exempel skönhetssalonger, badanläggningar,
friskvårdsanläggningar, gym och bostadsrättföreningar i
Lunds kommun. Strålsäkerhetsmyndigheten är central
tillsynsmyndighet. Enligt deras föreskrift SSMFS 2012:5 ska
godkända solarier bland annat uppfylla följande:
 Solarier ska uppfylla nya utförande- och säkerhetskrav
som föranletts av skärpta tekniska
produktsäkerhetsnormer för solarier i Europa.
 Solarier ska vara märkta "UV-typ 3" enligt
europastandard och försedda med originalrör enligt
märkskylt, eller rör som har en ekvivalenskod vars UVkoduppgifter faller inom ekvivalensområdet angivet på
solariet.
 Lysrören ska vara godkända av
Strålsäkerhetsmyndigheten med vissa undantag. Läs
mer på Strålskyddsmyndighetens hemsida.
 Affischen ”Råd för att skydda din hälsa” med
soltidsrekommendationer ska finnas uppsatta i A3format.

 Exponeringsschema med tillhörande anvisningar ska
anslås väl synligt för den som ska använda solariet.
 Soltiden ska på solariet gå att ställa in enligt
exponeringsschemat.
 Soltider
i obemannade ”Drop-in”-salonger ska
begränsas till högst 15 minuter för att skydda
solkänsliga personer från att bränna sig.
 Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga. Om salongen
är obemannad ska det tydligt framgå var rena
skyddsglasögon finns och var de använda ska läggas.
 Krämer, andra preparat och kemikalier som påskyndar
solbränna får inte säljas i verksamheter med
kosmetiska solarier.

Åldersgräns
Det är enligt Strålskyddslagen förbjudet att yrkesmässigt låta
någon under 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Den som
bedriver verksamheten ska
 Förvisa sig om att solaren har fyllt 18 år
 På varje ställe i verksamheten där solarium upplåts se
till att det finns en klart synbar skylt om förbudet
 Kontrollera verksamheten enligt särskilt program för
egenkontroll och se till att personalen har nödvändiga
kunskaper om det som gäller för verksamheten.
Verksamhetsutövare som med uppsåt eller oaktsamhet
bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Socialstyrelsens bestämmelser
De krav som ställs på en hygienisk behandlingslokal har
Socialstyrelsen tagit fram. Den information och de råd som
miljöförvaltningen lämnar är bland annat hämtade ur

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om
yrkesmässig hygienisk verksamhet samt handboken med
samma namn. Skrifterna kan hämtas gratis från
Socialstyrelsens hemsida, eller beställas från
Socialstyrelsens kundtjänst.

Lokalens utformning och inredning
En lokal för hygienisk behandling så som solarieverksamhet
bör inte användas till annan verksamhet än den avsedda, till
exempel som bostad eller en omfattande försäljningsverksamhet. Om lokalen ligger i anslutning till den egna
bostaden ska den vara väl avskild och fungera som en egen
enhet.
Inredning

 golv, väggar, tak och annan inredning utformas så att
de lätt kan rengöras
 inga textilmattor på golvet

Utrymmen

 toalett med tvättställ till kunder och personal
 ventilerat städutrymme med utslagsvask för smutsigt
städvatten samt tillgång till varmt och kallt vatten
 duschmöjligheter rekommenderas

Ventilation

 mekanisk ventilation i solarielokalen med ett luftflöde på
minst 7 liter/sekund och person

Hygien
Genom god hygien förhindrar du att olika former av smitta
sprids. I ett solarium är svampsjukdomar och vårtvirus

vanligast, men det finns risk även för andra infektioner. God
hygien bidrar till både kundens och personalens trevnad.
 solariebädden rengörs och desinfekteras efter varje
kund, helst av personal
 skyddsglasögon desinfekteras efter varje kund av
personal, alternativt erbjuds kunden att köpa egna
glasögon
 engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring
ska finnas i varje solarieutrymme

Kosmetiska och hygieniska produkter
Tvål, krämer, smink, tandkräm och hårvårdsprodukter är
några exempel på kosmetiska och hygieniska produkter. För
att skydda människors hälsa vid användningen finns
lagstiftning om bl.a. innehåll och märkning av produkterna.
Det är viktigt att du som säljer och använder produkterna i
din verksamhet känner till denna lagstiftning. Läs gärna
miljöförvaltningens broschyr ”Kosmetiska och hygieniska
produkter” samt på Läkemedelsverkets hemsida. Observera
att produkter som är avsedda att appliceras på huden före
solariebetstrålning för att förstärka UV-strålningens
verkningar inte får förmedlas i verksamheter med kosmetiska
solarier.

Avfall
Lysrören från verksamheten klassas som farligt avfall.
Avfallet kan lämnas till en godkänd transportör för
bortforsling och destruktion. Du som verksamhetsutövare
kan även själv transportera ditt farliga avfall till SYSAV i

Malmö. För att få göra detta krävs anmälan till Länsstyrelsen
i Skåne. Se till att få kvitto när ni lämnar in farligt avfall.
Anteckningar ska föras över det farliga avfall som årligen
uppkommer och dessa ska sparas i minst fem år.

Egenkontroll
Du som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken och
strålskyddslagen ha den kunskap som behövs för att skydda
människor och miljö mot olägenheter till exempel smitta och
brännskador. Det innebär att du ska upprätta rutiner för
rörbyte, hygien och smittskydd, bortforslande av farligt avfall
så som lysrör, kontroll av utrustning, rengöring av redskap,
städning av lokalen med mera.
Egenkontrollen bör även innefatta rutiner för kontroll av
lokalens ventilationssystem. Kontakta din fastighetsägare
och diskutera ansvarsfördelningen.
Vid desinfektionsmedlet bör dess säkerhetsdatablad på
svenska finnas tillgängligt.
Vattentemperaturen bör regelbundet kontrolleras och
ledningarna spolas för att minska risken för tillväxt av
bakterien legionella. Kontakta din fastighetsägare för att
fördela ansvaret.
Rutinerna bör dokumenteras skriftligt.

Detta gäller!
 Kosmetiska solarier som upplåts till allmänheten ska
anmälas till Miljönämnden senast sex veckor innan
verksamheten startar.
 Solarierna ska bl. a uppfylla kraven enligt
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och
artificiella solningsanläggningar (2012:5) och
Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig
hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4).
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