Information om miljöbalkens och strålsäkerhetsmyndighetens krav på
solarieverksamhet
Innan en lokal för solarieverksamhet tas i bruk ska en anmälan enligt strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
solarier göras till tillstånds- och myndighetsnämnden. 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 miljö- och
stadsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan verksamheten beräknas starta. Blankett finns att
hämta på Värnamo kommuns webbsida (boende & miljö/blanketter/anmälningspliktiga lokaler).
Bygglov och bygganmälan
Kontakta byggavdelningen innan du startar verksamheten, det kan krävas bygglov eller
bygganmälan för den aktuella verksamheten.
Tillsyn
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 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
Miljö- och stadsbyggnadskontoret 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 än den avsedda. Om lokalen
ligger i anslutning till den egna bostaden ska den vara väl avskild från bostaden och fungera som en
egen enhet.
• Utrymmet där ett solarium placeras ska vara tillräckligt stort för att möjliggöra rengöring/städning.
• Det ska finnas dusch och toalett lättillgängligt för kunderna, försett med tvättställ,
engångshanddukar och flytande tvål. När det gäller solarieverksamhet bedöms toaletten även
kunna användas som personaltoalett i begränsad omfattning.
• Golv, väggar, tak och inredning ska vara lätta att rengöra. Mjuka mattor, heltäckningsmattor och
textilier får inte förekomma.
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• 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
• Ett solarium ska vara märkt med ”UV-typ(e) 3” som anger att det uppfyller europeisk och
svensk standard för solarier (SS EN 60 335-2-27). Märkningen innebär att solariet har en
begränsad strålningsstyrka inom vissa värden. Vissa S-märkta solarier kan i efterhand ha
godkänts av SEMKO med alternativa rör. Verksamhetsutövaren har då möjlighet att skaffa
intyg på detta från fabrikant/generalagent/importör eller försäljningsorganisation. Intyget ska
ange fabrikat på solarieutrustningen, rören och godkännandebevis.
• Ett solarium ska vara märkt med originalrörens fabrikat och referensbeteckning samt vara
utrustade med dessa rör. Alternativt får solariet utrustas med rör som finns på
Strålsäkerhetsmyndighetens lista över ersättningsrör. Observera att smårör, så kallade
”spagettirör” måste vara originalrör och att solariet inte får användas med andra rör än dessa.
• Ett solarium ska vara tydligt märkt med varningstexten ”Varning-Ultraviolett strålning kan skada ögon
och hud. Läs bruksanvisningen. Använd skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka
överkänslighet. För solarium som är avsett för användning i solariesalong eller liknande får texten
”läs bruksanvisningen” ersättas med texten ”rådfråga personalen”.
• Ett solarium ska inneha ett tidur där kunden kan ställa in den tid han eller hon bör sola beroende
på sin individuella känslighet enligt rekommendationer i tillverkarens bruksanvisning.
• Ett solarium ska vara försett med extra tidur som slår av nätspänningen inom högst 60 min.
Bestämmelsen är generell och skapades främst för att öka säkerheten i solarier som används
utan övervakning. Det är viktigt att solarier stänger av innan allvarliga brännskador uppstår om
pollettautomatens tidsmekanism skulle haka upp sig. I de fall solariet är anslutet till en
pollettautomat och har ett inbyggt tidur i bädden är kravet uppfyllt.
• Anslag i minst A3-format ska sättas upp väl synligt intill solarier med text och utformning i
enlighet med Strålsäkerhetsmyndigheten ”Viktigt för dig som använder solarium”. Kan hämtas
från www.stralsakerhetsmyndigheten.se eller beställas som affisch från
Strålsäkerhetsmyndigheten.
• Bruksanvisning med exponeringsschema eller motsvarande ska finnas tillgängligt, anslås väl
synligt för, eller meddelas dem som använder ett solarium. Bruksanvisningen ska ange tid i
minuter för första exponering i solariet, tider för efterföljande exponeringar beroende på
hudtyp samt antal exponeringar som inte ska överskridas under ett år.
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• Ett solarium ska placeras eller avskärmas så att människor inte kan bli bestrålade oavsiktligt.
• Ett solarium ska vara försett med en skyddsskiva i överdelen. Dels för att undvika skador som
kan uppstå vid beröring av lysrören men också för att förhindra att strålningen från rören blir för
hög.
• Verksamhetsutövaren ska regelbundet kontrollera liggskivor 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 solariebädd/ar. Verksamhetsutövaren ska även tillse 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.

BESÖKSADRESS

POSTADRESS

T E L E F ON

ORG NR

Stadshuset

331 83 Värnamo

0370-37 70 00 vx

212000-0555

E–POST

WEBBPLATS

TELEFAX

BANKGIRO

miljo-stadsbyggnad@varnamo.se

www.varnamo.se

0370-37 72 00

141-7195

