Faktablad Nyköpings kommun
För dig som har solarieverksamhet
Du som har solarieverksamhet för allmänheten ska anmäla in verksamheten
till miljöenheten, Nyköpings kommun. Kontakta oss gärna redan på
planeringsstadiet så att du inte behöver göra ändringar i efterhand. Du måste
även meddela ändringar i ägarförhållanden eller om verksamheten upphör
eller flyttar.
Från och med den 1 februari 2013 gäller Strålsäkerhetsmyndighetens nya
solarieföreskrift SSMFS 2012:5 vilken ersatte tidigare föreskrift SSMFS
2008:36.
Solarier med kosmetiskt syfte måste vara moderna och uppfylla
strålskyddskraven i den nya europeiska tekniska produktsäkerhetsstandarden
för solarier (SS-EN60335-2-27:2010). Solarier som inte gör det får användas
till och med den 31 december 2014 om de uppfyller tidigare strålskyddskrav
(från 2003). Övriga äldre solarier får inte användas efter den 1 februari 2013.
Så här anmäler du in din verksamhet
Anmälan gör du på särskild blankett som du kan beställa från miljöenheten.
Den finns också på Nyköpings kommuns hemsida: Sök på "Solarium".
Bifoga en skalenlig ritning över lokalen, en verksamhetsbeskrivning,
ventilationsuppgifter och tillverkar- eller leverantörsdokumentation för samtliga
solarier i verksamheten för att vi ska kunna handlägga din anmälan.
Om lokalen inte haft en liknande verksamhet tidigare behövs det troligen
bygglov för ändrad användning. Om du vill sätta upp nya skyltar krävs bygglov
även för dessa. Ändring av ventilation, utrymningsvägar eller vatten och
avlopp kräver också att bygganmälan lämnas in till bygglovsenheten på
Samhällsbyggnad.
Din verksamhet måste uppfylla:
•
•

•
•

Varje solarium måste vara märkt med en skylt som visar att det är ett
UV typ-3 solarium.
På solariet ska det finnas skyltar från tillverkaren som visar vilken sorts
rör som ska användas i solariet. För rör gäller:
o solarierna ska ha originalrör
eller
o rören som sitter i solariet ska överensstämma med de rör som
står angivna på rörskylten
eller
o rören ska vara märkta med en UV-kod där X- och Y-värden är
inom det intervall som anges på rörskylten.
Ex. 100-R-29/2,4 (där 29 är X-värdet och 2,4 Y-värdet)
o Rör får ersättas med andra rör där X-värdet är mellan 75-100%
av originalrörets X-värde och Y-värdet är mellan 85-115% av
originalrörets Y-värde.
o om solariet har andra UV-lampor än lysrör ska rörskylten vara
märkt med lampornas benämning.
Exponeringsschema (från solarietillverkaren) för den specifika
solariemodellen ska vara väl synligt vid solariet. Bland annat ska den
första soltiden och den längsta soltiden framgå.
Skyltar och varningstexter ska vara synliga.
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Nya affischen ”Råd för att skydda din hälsa” i A3 format ska finnas
uppsatt vid varje solarium. Du kan beställa eller ladda hem en affisch
från Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.
Varje solarium ska vara avskärmat.
Produkter som påskyndar solbränna får inte säljas i verksamheter med
kosmetiska solarier.
Tidur, som kan ställas in så att rekommenderade soltider följs, ska
finnas.
Automatisk avstängning efter max 15 minuter ska finnas på alla
obemannade solarier.
Det ska finnas utrustning för att göra rent och desinfektera
solariebädden efter varje kund.
Det ska finnas solarieglasögon och dessa ska desinfekteras efter varje
kund. Alternativt ska det finnas möjlighet att köpa solarieglasögon på
plats.
Se till att lokalen har god ventilation eftersom det kan bli varmt av
lysrören. Fråga din fastighetsägare om ventilation.
Det bör finnas tillgång till dusch.
Golv och väggar ska vara lätta att rengöra.
Det ska finnas ett städutrymme och det bör vara utrustat med
utslagsvask, varmt och kallt vatten samt vara frånluftsventilerat.

Egenkontroll
Som verksamhetsutövare ska du kontrollera att lagar och bestämmelser för
verksamheten följs. Du ska också ha kunskap om att skydda människor och
miljön mot olägenheter. Genom att själv kontrollera verksamheten kan du
upptäcka brister eller fel och då förebygga att skada eller olägenhet inträffar.
Avgift för tillsynen
Du får betala en avgift för handläggningen av din anmälan.
Avgiften beror på vilken typ av verksamhet ditt företag bedriver och i vilken
omfattning. Verksamheter som kräver mer tillsyn av kommunen betalar en
högre avgift. Varje företag placeras i en avgiftsklass som avgör hur stor
årsavgiften blir. Avgiften beror på arbetstiden som krävs för att utföra tillsynen.
Avgifterna i de olika klasserna bestäms i taxan för miljö- och
hälsoskyddstillsyn som är antagen i Kommunfullmäktige. Tillsyn sker ungefär
vartannat år.
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Välskötta verksamheter betalar mindre
Genom att sköta din verksamhet på ett sätt som kräver mindre tillsyn från
kommunens sida kan du behålla verksamheten i den lägsta avgiftsklassen.
Verksamheter som har mycket brister och kräver mer tillsyn kan hamna i en
högre avgiftsklass.
Läs mer på:
www.nykoping.se
www.ssm.se
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5)
Hör gärna av dig om du har några frågor!
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