MILJÖKONTORET

Anmälan av solarieverksamhet
Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solarieanläggningar.
Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Allmänna uppgifter
Verksamhetens namn *

Datum för start av verksamhet *

Adress *

Postnummer *

Postort *

Fastighetsbeteckning *

Företagsnamn *

Organisations-/personnummer *

Kontaktperson förnamn *

Kontaktperson efternamn *

Kontaktperson telefon *

Kontaktperson E-postadress *

Fakturaadress (om annan än ovan)
Adress *

Postnummer *

Postort *

Referens/attention *

Fastighetsägare
Förnamn *

Efternamn *

Telefon *

E-postadress

Kontaktperson förnamn

Kontaktperson efternamn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-postadress

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Anmälan avser
Solariet är *
Bemannat

Antal solarier *
Obemannat

Namnge de solariermodeller som används *

Namnge varje solariemodells tillverkningsår *

Uppgifter om solariernas UV-typ *

Är solarierna avskärmade *
Ja

Nej

Finns exponeringsschema för varje enskild solariemodell uppsatt Är längsta möjliga soltid 15 minuter? *
i lokalen? *
Ja
Nej
Ja
Nej
Kan tidur ställas in så att rekommenderade soltider följs? *
Ja
Nej

Är solariet utrustat med automatisk avstängning? *
Ja
Nej

Finns varningstext för UV-strålning på solariet? *
Ja
Nej

Finns en rörskylt på varje solarium som visar vilken sorts rör som
ska användas? *
Ja
Nej

Anges lysrörens ekvivalenskod samt intervall för ersättningsrörs
X- och Y-värden på rörskylten? *
ja
Nej

Finns strålsäkerhetsmyn dighetens affisch "Råd för att skydda din
hälsa" uppsatt vid varje solarium och där betalning eller bokning
sker? *
Ja
Nej

Är solariet konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett
filterglas saknas, lossnar eller är trasigt? *
Ja
Nej

Finns skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2,
SSMFS (strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter) 2012:5,
tillgängliga? *
Ja
Nej

Finns desinfektionsmedel och pappershanddukar tillgängligt i
varje bås? *
Ja
Nej

Säljer ni kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda
att appliceras på huden före solning och som förstärker UVstrålningens verkningar? *
Ja
Nej

Övriga upplysningar

Bilagor
Egenkontrollprogram med skriftliga rutiner för verksamheten
Bifogas

Ventilationsprotokoll med tillufts- och frånluftsflöden angivna totalt,
Samt för respektive rum
Bifogas

Skalenlig planritning över lokalen som visar lokalens utformning, Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer ned
rumsfördelning/användningssätt och inredning. Markera även var kraven för svensk standard SSEN 60335-2-27:2010
städutrymmen, toaletter, handfat etc. finns.
Bifogas
Bifogas

Underskrift *
Ort och datum

Underskrift
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Du som har en solarieverksamhet måste följa vissa regler och föreskrifter. Den här skriften ger dig bland annat information om
vad din verksamhet måste uppfylla för att få drivas, hur lokalen ska vara utformad och vad egenkontroll är. Observera att
informationen inte är heltäckande utan en hjälp på vägen. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att veta vad du
måste göra. Hör gärna av dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet på miljö- och byggnadskontoret om du har frågor eller
vill ha råd och stöd.
Det här måste din verksamhet uppfylla
• Varje solarium ska vara märkt med en skylt som visar att det är ett UV-typ-3-solarium.
• Strålsäkerhetsmyndighetens affi sch ”Råd för att skydda din hälsa” ska fi nnas uppsatt vid varje solarium.
• Skyltar och varningstexter ska vara synliga.
• Varje solarium ska vara avskärmat så att människor inte oavsiktligt blir bestrålade.
• Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2 (SSMFS 2012:5) ska fi nnas tillgängligt.
• Engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring av solariebäddarna ska fi nnas tillgängligt i varje solutrymme.
• Det ska fi nnas tidur som kan ställas in så att rekommenderade soltider följs.
• Det ska fi nnas automatisk avstängning (extra inbyggt tidur) om det blir fel på timer vid liggsolarier.
• En nödstoppsknapp för avstängning ska fi nnas åtkomlig.
• Det ska fi nnas automatisk avstängning efter maximalt 15 minuter på alla obemannade solarier.
• Du som verksamhetsutövare ska ta till åtgärder så att kunderna solar enligt exponeringsschemats rekommenderade soltider.
Annan lagstiftning Plan- och bygglagen
Nybyggnation samt om- och tillbyggnader kan kräva bygglov. Läs mer på www.upplandsvasby.se eller ring Väsby Direkt på 08590 950 00.
Avgift
Miljökontoret tar ut en avgift på 1127 kr per timme enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom strålskyddslagens
(1988:220) område, antagen av kommunfullmäktige.
Egenkontroll
Som verksamhetsutövare ska du kontrollera att lagar och bestämmelser för din verksamhet följs. Du ska ha kunskap om att
skydda människor och miljön mot olägenheter och besvär. Du är också enligt miljöbalken skyldig att själv kontrollera din
verksamhet genom en systematisk egenkontroll. I egenkontrollen bör det fi nnas uppgifter om ansvar, risker, hygien- och
städrutiner och kontroll av bland annat utrustning och lysrör.
Nya solarieföreskrifter fr.o.m den 1 februari 2013
Den 1 februari 2013 trädde Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter (SSMFS 2012:5) i kraft och ersatte tidigare föreskrift
(SSMFS 2008:36). Bestämmelserna innebär särskilda krav på information och råd till solkunder samt krav på att rätt utrustning
används. Det innebär att endast moderna solarier får användas för kosmetiskt syfte, vilket betyder att solariet ska upfylla
strålskyddskraven i den nya europeiska tekniska produktsäkerhetsstandarden för solarier (SSEN60335- 2-27:2010). Solarier
som inte gör det men däremot 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.
Anmälan om ny eller förändrad verksamhet
Om du äger eller tänker starta en solarieverksamhet så ska du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna. Anmälan
ska göras minst sex veckor innan det är tänkt att verksamheten ska starta. Även förändringar som ägarbyte eller att
verksamheten upphör eller flyttar ska anmälas till nämnden.
Lokalens utformning
Solarieverksamhetens lokal bör inte användas för annat, som till exempel bostad. Om lokalen ligger i anslutning till din bostad ska
den vara väl avskild och fungera som en egen enhet.
Ventilation
Lokalen bör ha en godtagbar ventilation. Vid nyetablering krävs vanligen mekanisk ventilation. Uteluftsflödet bör vara minst 7
liter/sekund och person som samtidigt beräknas vistas i lokalen. Temperaturen i lokalen bör inte avvika från riktvärdet för
bostadstemperatur som är 20-24°C.
Lätt rengörbara ytor
Väggar, golv, tak och inredning bör vara lätta att rengöra. Mjuka mattor och heltäckningsmattor är olämpliga att ha i utrymmen
med solariebäddar.
Städutrymmen med utslagsvask och ventilation
Det bör finnas ett ventilerat städutrymme med utslagsvask, tillgång till varmt och kallt vatten samt krokar för upphängning av
städutrustning.
Toalett och dusch
Det bör finnas en lättillgänglig toalett med tvättställ, flytande tvål och engångshanddukar. Det bör även finnas tillgång till dusch.
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Det är förbjudet för verksamheten att:
• Marknadsföra kosmetiska solarier i medicinskt syfte, till exempel får det inte göras reklam för D-vitamin.
• Sälja produkter som påskyndar solbränna, om verksamheten har kosmetiska solarier.
Legionella
Temperaturen på vattnet bör kontolleras regelbundet för att hindra tillväxt av Legionellabakterier, som kan ge allvarlig sjukdom.
Varmvattnets temperatur ska vara minst +50°C och max +60°C i tappstället, samt minst +60°C i beredare och ackulumatorer. Det
bör även finnas en rutin för att spola i rören med hett vatten efter längre perioder av inaktivitet.
Tänk även på att:
• Inga husdjur får vistas i lokalen.
• Rökning är inte tillåten i lokaler dit allmänheten har tillträde, enligt tobakslagen (SFS 1993:581).
Läs mer
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5)
Socialstyrelsens Allmäna råd 2006:4 ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet”
Handbok från Socialstyrelsen (2006) ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet - piercing, tatuering, fotvård, massage m.m”.
Strålsäkerhetsmyndigheten
www.stralsakerhetsmyndigheten.se, 08-799 40 00
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivade och
förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning.
Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se, 075-247 30 00
Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har en mycket bred verksamhet som rör< socialtjänst,
hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.
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