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Solarier
Ultraviolett (UV) strålning kan ge både långsiktiga och kortsiktiga skador.
UV-strålningen kan vid oförnuftigt solande leda till hudförändringar, där
tumörsjukdomen malignt melanom är den allvarligaste. Miljö- och
byggnadsförvaltningen har tillsyn över solarieverksamheter i Solna.

Hälsorisker med solarium
Det finns risker med att använda solarium. Den ultravioletta strålningen kan orsaka
hud- och ögonskador beroende på solariets egenskaper, hur du solar och hur
känslig du är. Om man bränner sig vid användning av ett solarium, är det bra om
man ringer miljö- och byggnadsförvaltningen och rapporterar detta.

Tillsyn
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsyn över kosmetiska solarier, dvs. solarier
vars syfte är att sola huden brun, och som upplåts till allmänheten. Tillsynens mål är
att successivt bidra till en förbättring av strålsäkerheten på dessa solarier.
Förbättringen uppnås genom att miljöförvaltningen inspekterar verksamheterna,
ställer krav på åtgärder där så behövs och driver ärenden tills åtgärder är genomförda.
Solarieverksamhet är anmälningspliktig och ska anmälas till miljö- och
byggnadsförvaltningen. En skriftlig anmälan ska göras senast sex veckor innan du
startar din verksamhet. Tänk på att även förändringar i ägarförhållanden, att
verksamheten upphör eller flyttar ska meddelas miljöförvaltningen. Länk till
anmälningsblankett https://www.solna.se/sv/naringsliv-ocharbete/tillstand1/hygienisk-verksamhet/
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Den 1 februari 2013 trädde SSM:s nya solarieföreskrift (SSMFS 2012:5) i kraft och
ersatte därmed tidigare föreskrift SSMFS 2008:36. Enligt 10 § SSMFS 2012:5 ska en
solarieverksamhet anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Bestämmelserna
innebär särskilda krav på information och råd till kunderna samt krav på att rätt
utrustning används. Följden av föreskrifterna är att endast moderna solarier får
användas för kosmetiskt syfte, dvs. solariet ska uppfylla strålskyddskraven i den nya
europeiska tekniska produktsäkerhetsstandarden för solarier SS-EN60335-227:2010). Solarier som inte gör det men uppfyller strålskyddskraven enligt standard
från 2003 (kraven enligt 3§ SSMFS 2008:36) får vara i drift till slutet av 2014.
Övriga äldre solarier ska ha tagits ur drift den 1 februari 2013.
Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig
om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas
uppsatt på solariet.
Krav som ska uppfyllas enligt solarieföreskrifterna SSMFS 2012:5
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varje solarium ska vara märkt med en skylt som visar att det är en UV-typ 3
solarium.
På solariet ska det finnas en rörskylt från tillverkaren som visar vilken sorts rör
som ska användas i solariet.
Rörskylten ska ange lysrörens ekvivalenskod samt intervall för ersättningsrörs
X- och Y-värden (ett ersättningsrörs X-värde ska vara mellan 75-100% av
orginalrörets. Ett ersättningsrörs Y-värde ska vara mellan 85-115% av
orginalrörets).
Om solariet har andra UV-lampor än lysrör ska rörskylten vara märkt med
lampornas benämning.
Märkskyltar och varningstexter ska ha en synlig placering.
Beröringsskydd för strålkällorna ska finnas.
Exponeringsschemat (från solarietillverkaren) ska vara anpassat för varje enskild solariemodell och ska finnas väl synligt i lokalen.
Verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder så att kunderna solar enligt
exponeringsschemats rekommenderade soltider.
Tidur, som kan ställas in så att rekommenderade soltider enligt exponeringsschema eller motsvarande anvisningar följs, ska finnas.
Automatisk avstängning (extra inbyggt tidur) vid fel på timer i liggsolarier, ska
finnas.
Nödstopsknapp för avstängning ska finnas åtkomlig
Solariet ska vara konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas
saknas, lossnar eller är trasigt.
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Varje solarium ska vara avskärmat så att människor inte kan bli bestrålade
oavsiktligt.
SSM:s affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas i minst A3 format på
eller intill:
1.varje solarium
2.plats där betalning eller bokning för solning sker, och
3.vid exponeringsschemat (finns att ladda hem från
Strålskyddsmyndighetens hemsida, www.ssm.se

•

Varningstext för UV-strålning med följande innebörd:
”VARNING: Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, åldra huden
och ge hudcancer. Läs bruksanvisningen noga. Använd avsedda
skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka
överkänslighet.” Detta kan även framgå av ett permanent anslag på väggen
intill solariet. Texten ”läs bruksanvisningen noga” får ersättas med ”rådfråga
personalen.

•

Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2, SSMFS 2012:5 ska finnas
tillgängligt.
Verksamheten får ej tillhandahålla kosmetiska eller hygieniska produkter som är
avsedda att appliceras på huden före solning för att förstärka UV-strålningens
verkningar.
Verksamheten får inte marknadsföra kosmetiska solarier i medicinskt syfte, exempelvis får verksamheten inte göra reklam för D-vitamin.

•

•

För obemannade solarier gäller även att:

•
•

längsta möjliga soltid är 15 minuter.
nätspänningen till solariet ska stängas av automatiskt efter 15 minuter
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