Råd till verksamheter med
solarium
Miljökontoret arbetar bland annat för att värna om människors hälsa,
med utgångspunkt från reglerna i miljöbalken. Verksamheter och lokaler där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling som
frisersalonger, solarier, massage, tatuering och liknande, omfattas
bland annat av regler i Socialstyrelsens allmänna råd och kraven i miljöbalken. Miljökontoret har även tillsyn enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier.

SOLARIUM

MILJÖKONTORET INFORMERAR

Du som planerar att starta med verksamhet med solarium ska
anmäla det till miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten
börjar. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in tillsammans med en
ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas. Blankett får du
från miljökontoret eller från kommunens hemsida:
www.hassleholm.se/hygienlokaler.
Då det finns flera verksamhetsutövare i gemensamma lokaler ska
varje verksamhetsutövare anmäla sin egen verksamhet. Anmälan ska
även lämnas in då en ny verksamhetsutövare bedriver verksamhet i
en lokal där en liknade verksamhet funnits tidigare, men då den nya
ägaren inte har tagit över tidigare ägares enskilda firma.
Informationen och de råd som lämnas i detta blad är bland annat
hämtade ur miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4 om
”Yrkesmässig hygienisk behandling”, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2012:5 om solarier. Solarier är en lokal som allmänheten har tillgång till och omfattas även av krav på egenkontroll enligt
miljöbalken. Det innebär att du som verksamhetsutövare är skyldig
att skaffa dig kunskap om verksamhetens påverkan på människors
hälsa och miljö, bedöma dessa risker och förebygga dem.
Kontakta gärna miljökontoret redan när verksamheten planeras.
Det är lättare att uppfylla hygienkraven från början än att behöva
bygga om eller ändra i efterhand!
Bygglov/bygganmälan kan behövas - Hör med kommunens stadsbyggnadskontor!
Övriga myndigheter: Arbetsmiljöinspektionen om arbetsmiljö och arbetslokaler.
Avgift för anmälan. Miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga
anmälan enligt fastställd taxa av Kommunfullmäktige. Avgiften är för
närvarande 5 280 kr.

Vägledning vid planering
Lokalens inredning
Lokalens storlek

Utrymmen

 Rumshöjd – bör ej understiga 2,40 m. Kravet på

 Toalett med tvättställ till kunder och personal är

rumshöjd bestäms främst av möjligheten att ordna
tillfredsställande ventilation med hänsyn till antalet
personer i lokalen.

önskvärt.

 Dusch är önskvärd.
 Ventilerat städutrymme med tappställe för varmt

Ventilation



För att minimera risker för infektion, fukt, värme,
hälsoskadliga ämnen och lukt ska lokalen ha tillräck- 
lig luftväxling.



Grundkravet är ett uteluftflöde på minst
7 l/s för varje person som samtidigt beräknas uppehålla sig i lokalen.



Ventilationskanalen bör avslutas ovan yttertak för
att luktolägenheter från verksamheten inte ska uppstå för personer i byggnaden eller dess omgivning.

Inredning

 Golv, väggar, tak och inredning utformas så att de
lätt kan rengöras. Inga textila golvbeläggningar.

 Solarium ska vara placerade eller avskärmade så att
personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

och kallt vatten samt utslagsvask.
Förvaring av arbetskläder bör ske skilt från privata
kläder.

Lysrör

 Endast solarium av UV-typ 3 är godkända. Solariet
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.

 I obemannade verksamheter ska solariet vara försedd med ett extra tidur som slår av nätspänningen efter högst 15 min.

 Exponeringsschema ska anslås väl synligt för den
som ska använda solariet.

Om behandlingslokalen ligger i anslutning till den egna bostaden ska lokalen vara väl avskild från bostaden
och fungera som en egen enhet.

God Hygien!
Genom god hygien förhindrar man att olika former av smitta överförs. Svampsjukdomar och
vårtvirus är vanligast men det finns även risk för andra infektioner. God hygien bidrar till både
kundens och personalens trevnad.

 Rengör och desinficera solariebädden efter varje

 Skyddsglasögon desinficeras efter varje kund av

kund, helst av personal.

personal eller kan kunden erbjudas egna glasögon. Utrustning för desinficering ska finnas i solarieutrymmet.

 Desinfektionsmedel och papper för rengöring av solariebädden ska finnas i varje solarieutrymme.

 Daglig städning av lokaler och toaletter ska ske.

Risker med ultraviolett strålning
Ultraviolett strålning ökar risken för att utveckla hudcancer. Barn och ungdomar är mest känsliga. De som
bränt sig som unga löper större risk att utveckla malignt melanom senare i livet. De nordiska strålskyddsmyndigheterna avråder därför sedan 2009-11-10 personer under 18 år och människor med ljus hud från att
använda solarium. Det finns också ett förslag på att införa en åldersgräns på 18 år för att få sola i solarium.
Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder ett solarium.
Hämta mer information från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, (tel.08-799 40 00 eller www.ssm.se)
Affischen ”Råd att skydda din hälsa” som finns att ladda ner från SSM:s hemsida ska anslås på eller intill
varje solarium, vid plats för betalning och bokning och vid plats för solningsschema.

Egenkontroll
Du som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som
behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, t.ex. smitta. Det
innebär t.ex. att du ska upprätta rutiner för kontroll av utrustning, rengöring
av redskap, städning av lokalen m.m.

Adress
Miljökontoret
Stadshuset
281 80 Hässleholm

Telefon(exp)
0451-26 83 31

Telefax
0451-417 63

E-post
miljonamnden@hassleholm.se

