Information om miljöbalkens och strålskyddsförordningens krav på
solarieverksamhet
Innan en lokal för solarieverksamhet tas i bruk ska en anmälan enligt strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
solarier göras till samhällsbyggnadsnämnden. En väl inredd lokal, god hygien samt god kunskap hos den som
bedriver solarieverksamhet är viktiga förutsättningar för att förhindra uppkomst och spridning av smitta.
Anmälan
En ifylld blankett samt en ritning (skala 1:50) över lokalen ska lämnas till miljöenheten senast 6
veckor innan verksamheten beräknas starta. Blankett finns att hämta på Eksjö kommuns
webbsida (boende & miljö/blanketter/miljöskydd-hälsoskydd/anmälan/solarieverksamhet).
Bygglov och bygganmälan
Kontakta byggenheten innan du startar verksamheten, det kan krävas bygglov eller bygganmälan
för den aktuella verksamheten.
Tillsyn
Samhällsbyggnadsnämnden har, enligt 45 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd tillsyn över hygienisk verksamhet. Dit räknas fotvård, tatuering, piercing, håltagning,
akupunktur, diatermi, solarium, hårvård, massage, kiropraktik, naprapati, zonterapi, manikyr,
pedikyr, hudvård och skönhetsbehandling etc.
Avgift för handläggning av anmälan och tillsyn
Miljöenheten tar ut en avgift för handläggning av anmälan och för tillsyn enligt en taxa som
fastställts av kommunfullmäktige.
Inredning av lokalen
En lokal för solarieverksamhet bör inte användas till annan verksamhet. Om lokalen ligger i
anslutning till annan verksamhet ska den vara väl avskild från densamma och fungera som en egen
enhet.
• Utrymmet där ett solarium placeras ska vara tillräckligt stort för att möjliggöra rengöring/städning.
• Dusch och toalett med tvättställ, engångshanddukar och flytande tvål ska finnas lättillgängligt
för kunderna. För solarieverksamhet bedöms kundtoaletten även kunna användas som
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personaltoalett i begränsad omfattning.
• Golv, väggar, tak och inredning ska vara lätta att rengöra. Mjuka mattor, heltäckningsmattor och
textilier får inte förekomma.
• Det ska finnas ett separat städutrymme samt tillfredsställande hantering av upptappning/
uthällning av städvatten.
Ventilation och temperatur
• Lokalen ska ha en för verksamheten godtagbar ventilation, vilket ska kunna styrkas med
protokoll från en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
• Luftomsättningen bör vara minst 7 liter/sekund och person.
Strålsäkerhet
• För komplett information om strålsäkerheten hänvisas till Strålsäkerhetens föreskrifter om
solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5. www.ssm.se
•Lysrören vara godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta gäller dock inte om solariet är
försedda med sådana rör som framgår av tillverkarens märkning eller som är märkta med
ekvivalenskod och har UV-kod med X- och Y-värden inom det intervall som framgår av
solariets märkning enligt SS-EN 60335-2-27:2010.
• Vid ett solarium ska affischen ”Råd för att skydda din hälsa” i A3-format finnas anslagen på minst
3 platser i salongen:
- på eller intill varje solarium,
- vid plats för betalning eller bokning samt
- vid det individuellt anpassade exponeringsschemat som också ska finnas anslaget vid
respektive solariebädd.
Affischen finns att hämta på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida www.ssm.se
• Varje solariebädd ska ha ett tidur där kunden kan ställa in den tid han eller hon vill sola, maxtiden
ska vara 15 minuter.
• I obemannad verksamhet med solarier som upplåts för allmänheten ska strömförsörjningen vara
försedd med ett extra tidur som slår av nätspänningen efter max 15 minuters användning. Längsta
möjliga soltid ska alltså vara 15 minuter.
• Ett solarium ska placeras eller avskärmas så att människor inte kan bli bestrålade oavsiktligt.
• Ett solarium ska vara försett med beröringsskydd. Dels för att undvika skador som kan uppstå
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vid beröring av lysrören men också för att förhindra att strålningen från rören blir för hög.
• Verksamhetsutövaren ska regelbundet kontrollera beröringsskydd och liggskivor i bädden för
att kunna byta ut trasiga och spruckna sådana.
Hälso- och miljöskydd
• Ett solariums liggskivor ska rengöras och desinficeras efter varje kund. Det ska finnas papper och
desinfektionsmedel för rengöring vid samtliga solarium så att kunden själv kan rengöra liggskivorna.
Vidare ska det finnas fungerande rutiner för att verksamhetsutövaren regelbundet rengör och
desinficerar solariebäddar. Verksamhetsutövaren ska även se till att papper och desinfektionsmedel
finns tillgängligt.
• Det ska finnas tillgång till ögonskydd, av engångs- eller flergångstyp. Ögonskydden ska
uppfylla specificerade krav på UV-strålning. Är de av flergångstyp ska det finnas väl
fungerande desinficeringsrutiner.
• Det ska finnas rutiner för städning av lokalen.
• Det ska finnas rutiner för förvaring, hantering och borttransport av kemikalier och farligt
avfall.
Övrigt
• Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att röka i lokaler dit allmänheten har tillträde.
• Ur allergisynpunkt är det inte lämpligt att husdjur vistas i lokalen.
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