Miljö- och stadsbyggnadskontoret

SOLARIUM
Krav som ställs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten

 Strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas vid
varje solariebädd och i receptionen där betalning eller bokning för solning sker.
 Följande text ska alltid finnas på solariet: ”Varning – ultraviolett strålning kan skada
ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa
mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
 Exponeringsschema med information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill
varje solarium.
 Den som driver ett solarium ska förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en
tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.
 Alla solarier ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 3352-27, Utgåva 6, 2010).
 Solarierna måste vara av UV-typ 3.
 Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas
(originalrör).
 Solariet ska vara märkt med ett ekvivalenskodintervall.
 De rör som solariet är försett med ska vara märkta med en ekvivalenskod.
 Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir
bestrålade oavsiktligt.
 Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för alla som använder solariet.
 Ett kosmetiskt solarium ska ha ett tidur som kan ställas in så att bestrålningstiden
begränsas i enlighet med tillverkarens exponeringsschema eller motsvarande
anvisningar.
 Solariet måste vara utrustat med en avstängningsmekanism som stänger av
strålningen om tiduret av någon anledning slutar fungera.
Hygienkrav

 Solariebädden ska rengöras och desinficeras efter varje kund. Detta bör skötas av
både kund och personal.
 Skyddsglasögon som används av flera kunder ska rengöras och desinficeras mellan
varje kund.
 Rengöringsmedel, papper och papperskorg ska finnas intill solariet.
 Utrymmet runt solariebädden ska vara tillräckligt stort och lätt att städa.
Egenkontroll

Du ska ha en skriven plan med rutiner som förebygger sådana olägenheter för människors
hälsa och miljö som din verksamhet kan orsaka. Du ska även dokumentera hur du
undersöker och bedömer sådana risker.
Nedanstående punkter är de viktigaste av de som ska ingå i egenkontrollplanen. Det kan
även ingå fler punkter.
 Det ska finnas en förteckning över vem eller vilka som är ansvariga för
verksamheten eller verksamhetens olika delar.
 Det ska finnas rutiner för rengöring.






Det ska finnas rutiner för underhåll av inredning och utrustning.
Det ska finnas rutiner för funktionskontroll av utrustningen.
Det ska finnas rutiner för kontroll av lysrören.
Det ska finnas en förteckning på de kemiska produkter (rengöringsmedel,
desinfektionsmedel med mera) som används. Förteckningen ska innehålla namn,
omfattning och användning, information om farlighet och klassificering av de olika
produkterna.
 Det bör även finnas en förteckning över de kosmetiska och hygieniska produkter
(oljor, hudkrämer och dylikt) som du använder eller säljer.
 Samtliga rutiner ska finnas nedskrivna och förvaras i lokalen.
 Alla kontroller som görs ska dokumenteras och kunna visas upp för
tillsynsmyndigheten.

Om något händer som kan förorsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön ska
Miljö- och stadsbyggnadskontoret underrättas på telefon 08-568 910 00 eller via
www.danderyd.se/kontaktakommunen.

