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Checklista 
Dokumentnr: 19-1535  

  

Checklista för inspektion av kosmetiskt solarium 

Checklistan är en del av Strålsäkerhetsmyndighetens tillsynsvägledning för tillsyn över 

verksamheter med kosmetiska solarier. Tillsynsmyndigheten (den kommunala nämnd som 

ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet) väljer själv om denna checklista ska 

användas vid inspektion.   

Checklistan har uppdaterats efter de lagändringar som trädde i kraft den 1 september 2018. 

Tillämpliga bestämmelser anges inom parentes. 

 Strålskyddslagen (2018:396) (SSL) 

 Strålskyddsförordningen (2018:506) (SSF) 

 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och 

artificiella solningsanläggningar  

 

Med kosmetiskt solarium avses en teknisk anordning för att kosmetiskt exponera 

människor för ultraviolett strålning i syfte att göra huden mörkare (1 kap. 11 § SSL). 

 

 

Dnr: Inspektör: Datum: 

 

Verksamheten 

Är lokalen anmäld (§ 10 

SSMFS 2012:5) 

Ja/Nej Datum/dnr 

 

Typ av verksamhet 

 Solariesalong 

 Träningscenter (gym, simhall): ___________________________________________ 

 

 Annat (frisörsalong, hotell, kiosk, 

arbetsplats):______________________________________________________________ 

 

 

Solariesalongens namn  

Adress:  

Ägare:  

Företagets organisationsnummer:  

Kontaktperson/Skötsel:  

Telefon:  

E-post:  
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Antal solariebås:  

Antal solarier totalt:  

 

Eventuell övrig information 

Hyrs solarierna ut av annan firma?  

Har annat företag hyrt plats för solarierna i lokalen?  

Är solarieverksamheten del av större kedja?  

Anmäld brännskada Ja(bås nr)/Nej?  

 

 

Är solariesalongen bemannad? 

 Ja, helt. (Personal finns hela tiden och sätter kundens soltid.) 

 Ja, delvis. (Personal finns tillgänglig i reception/kassa men kunden sätter sin soltid själv.) 

 Nej. (Ingen personal finns tillgänglig och kunden sätter soltid själv.) 

 

Finns skylt om åldersgräns >18 år? (7 kap. 7 § 2 SSL) 

 Ja  Nej 

 

Säkerställs åldersgräns >18 år? 7 kap. 7 § 1 SSL) 

 Ja, via_________________________________________________________________ 

 Nej 

 

 

Plats för foton av solariesalongen eller anteckning: 

 

 

Finns egenkontrollprogram (7 kap. 7 § 3 SSL) 

 

Bås/solarier 

Bås nr / namn  

Solariefabrikat  

Solariemodell  

För obemannad verksamhet – är 

den längsta möjliga soltiden 15 

minuter? (8§ SSMFS 2012:5)  

Är solariet märkt med UV-typ?  

(4§ SSMFS 2012:5, Bil. 2) 
 

Finns varningstext? 

(7§ SSMFS 2012:5, 

Bil.3)  

Finns exponeringsschema?  

(7§ SSMFS 2012:5 ) 

 

Kan solariet ställas in 

enligt 

exponeringsschemat? 

(4§ SSMFS 2012:5, Bil. 

2) 

  

Finns extra tidur?  (8 § SSMFS 

2012:5)   
 

 

Är solariebädden avskärmad? (6§ 

SSMFS 2012:5)  
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Finns skyddsglasögon? (11§ 

SSMFS 2012:5)  
 

 

Är Strålsäkerhetsmyndighetens 

A3-affisch ”Råd för din hälsa” 

korrekt placerad och väl synlig? 

(9§ SSMFS 2012:5)  

 
 

 

Säljs produkter som kan förstärka 

UV-solningens effekter? (12§ 

SSMFS 2012:5)  

 

 

Finns rörskylt(ar) ? (4§ SSMFS 2012:5)  

Överensstämmer rörbeteckningar på rörskylt med rör i solariet ? 

(5§ SSMFS 2012:5)  

Rörbestyckning Text på rörskylt 

Aktuella rör 

(benämning) 

Nederdel    

   

Ovandel   

   

Ansiktsdel   

   

 

Anteckningar:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Plats för eventuella foton av solarium, rörskylt, rör med mera: 
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