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ANMÄLNINGSPLIKT 
Du som ska öppna ett solarium ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden 
innan verksamheten öppnar. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, 
ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma anmälan enligt 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.  
 
Förändringar som byte av lokal, övertagande, ändrad inriktning eller utökad 
verksamhet ska också anmälas. Blankett finns på kommunens hemsida Hygienlokaler 
– Höganäs kommun (hoganas.se) eller kontakta miljöavdelningen 
miljoavdelningen@hoganas.se. Kontakta gärna miljöavdelningen redan i 
planeringsskedet.  
 
Bygg- och miljönämnden tar ut en timbaserad avgift för handläggning av 
anmälan. Avgiften tas ut i enlighet med kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken. 
Om du inte anmäler din verksamhet innan lokalen tas i bruk riskerar du att få betala 
en miljösanktionsavgift på 3000 kr förutom en handläggningsavgift. 
 

LOKALEN 
En lokal för hygienisk behandling bör inte användas till annan verksamhet än den 
avsedda, till exempel en omfattande försäljningsverksamhet. Om behandlingslokalen 
ligger i anslutning till den egna bostaden ska lokalen vara avskild från bostaden och 
fungera som en egen enhet. För att minska risken för tillväxt av mikroorganismer ställs 
bland annat följande krav annat på lokalen. 

• Golv, väggar, tak och annan inredning ska utformas så att de lätt kan 
rengöras. Inga textila golvbeläggningar får förekomma. 

• Utrymmet i hytterna ska vara tillräckligt stort för att kunna rengöras. 

• Toalett med tvättställ samt flytande tvål och pappershanddukar ska 

finnas till kunder och personal. 

• Städutrymme ska finnas med utslagsvask för smutsigt städvatten samt 

tillgång till varmt och kallt vatten. 

• Dusch bör finnas men detta är inget krav i Höganäs kommun 
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• Ventilationen ska anpassas för verksamheten och uteluftflödet ska 
minst vara 7 l/s och person som samtidigt beräknas uppehålla sig i 
lokalen.  

 

HUD- OCH ÖGONSKADOR 
I samband med solning i solarier finns risk för hud- och ögonskador. Speciellt 
utsatta är personer med känslig hud och personer som medicinerar eller använder 
viss kosmetika. Strålsäkerhetsmyndigheten har den övergripande tillsynen och hit 
vänder man sig för mer information via webb-platsen 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Solarier/Solariesalong/ eller 
telefon 08-799 40 00 och fax 08-799 40 10. Lokalt har bygg- och miljönämnden 
tillsynen. Kontakta miljöavdelningen (längst ner på sidan)  
 

 ”Strålskyddsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier” kan 
laddas ner eller beställas från webbplatsen ovan och är viktig att känna till. 
Skyddsföreskrifterna i slutet ska sättas upp som ett anslag intill varje solbädd. 

 Exponeringsschema med information om lämplig soltid ska finnas anslagen 
intill varje bädd. 

 Två tidur ska finnas, ett för varje bädd att ställa in soltiden med och ett som 
slår av strömmen inom 60 minuter av säkerhetsskäl. 

 Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje kund. Ögonskydden bör 
desinficeras efter varje användning. 

 Placera bäddarna så att ingen kan bli bestrålad oavsiktligt. 

 Rören i solariet ska helst vara av originaltyp. Ersättningsrör till solariet kan 
vara av skiftande kvalitet och alla är inte tillåtna. Strålsäkerhetsmyndigheten 
har en lista på godkända ersättningsrör på sin hemsida. 

 Ett solarium ska vara märkt på ett varaktigt och lätt synligt sätt: vilken typ 
det är (vanligen typ 3), vilka som är originalrören och deras antal samt en 
speciell varningstext med följande innehåll: ”Varning! Ultraviolett strålning kan 
skada ögon och hud. Läs bruksanvisningen. Använd skyddsglasögon. Vissa mediciner 
och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”. 

 

RUTINER FÖR GOD HYGIEN 
Genom god hygien förhindrar man att olika former av smitta överförs. I ett solarium 
är det främst svampsjukdomar och vårtvirus man avser men även risken för andra 
infektioner bör beaktas. 

 Solariebädden ska rengöras och desinfekteras efter varje kund, helst av 
personal. 

 Tillhandahåll engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring (i flaska 
märkt med innehåll) till varje solariehytt.  

mailto:miljoavdelningen@hoganas.se
http://www.hoganas.se/
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Solarier/Solariesalong/
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FARLIGT AVFALL 
Tänk på att kasserade lysrör ska borttransporteras som farligt avfall. Läs mer om 
hur du ska hantera farligt avfall på NSR:s hemsida: https://nsr.se/farligtavfall. 
 

Vill man som verksamhetsutövare själv transportera farligt avfall måste detta 
anmälas till Länsstyrelsen, vilket görs för fem år i taget. 

 

Från 1 november 2020 ska alla företagare och verksamheter rapportera in 
uppgifter om sitt farliga avfall till ett nationellt avfallsregister. Reglerna gäller alla 
företag och verksamheter där det uppkommer någon form av farligt avfall, samt alla 
som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall. I nästan alla 
företag och verksamheter uppstår det någon form av farligt avfall. Det kan vara 
elektronik, lysrör, färg- eller kemikalierester. Detta innebär att de nya reglerna kan 
beröra allt från industrier till frisörer.  
 
För mer information se www.naturvardsverket.se/avfallsregister.  

 

EGENKONTROLL 
Verksamheten omfattas av kravet på egenkontroll enligt förordningen om 
egenkontroll, SFS 1998:901. Det innebär bland annat att det ska finnas 
dokumenterade rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av 
lokalen och hantering av avfall. En förteckning över de kemiska produkter som 
används ska också finnas.  

 

LÄS MER 
Socialstyrelsens handbok ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet – Piercing, tatuering, 
fotvård, massage m.m.” beskriver vad man bör tänka på vid utformning av dessa 
lokaler. Handboken stöder sig på Socialstyrelsens ”allmänna råd (2006:4) om 
yrkesmässig hygienisk behandling”. Skrifterna kan beställas från Socialstyrelsens 
hemsida www.socialstyrelsen.se 

 
Det finns ytterligare information på Höganäs kommuns hemsida www.hoganas.se. 
Du är också välkommen att kontakta miljöavdelningen, se nedan. 
 
TELEFONNUMMER 
Servicecenter  042 – 33 71 00 

 
MEJLADRESS 
miljoavdelningen@hoganas.se 
 
HEMSIDA 
www.hoganas.se 
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