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Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhets-

myndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om 

solarier och artificiella solningsanläggningar; 

beslutade den 24 maj 2018. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver med stöd av 4 kap. 10 § och 5 kap. 

8 och 14 §§ strålskyddsförordningen (2018:506) i fråga om Strålsäker-

hetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artifici-

ella solningsanläggningar 

dels att 13–15 §§ ska upphöra att gälla, 

dels att rubriken närmast före 13 § ska utgå, 

dels att 1–3 och 19 §§ ska ha följande lydelse. 

 

1 §    Dessa föreskrifter gäller kosmetiska solarier och artificiella solnings-

anläggningar. 

 

2 §1    Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 

strålskyddslagen (2018:396). I dessa föreskrifter avses med 

artificiell solnings-

anläggning: 

lokal, rum, utrymme eller anordning avsedd för 

samtidig bestrålning av flera personer med 

artificiellt ljus, huvudsakligen i syfte att åstad-

komma upplevelser av välbefinnande och av-

koppling, 

ultraviolett strålning:  elektromagnetisk strålning med våglängder 

inom området 180–400 nanometer (nm),  

ekvivalenskod:  solarielysrörs märkning med effekt, rörtyp och 

strålningsegenskaper enligt svensk standard SS-

EN 61228:20082,  

UV-kod:  del av ett solarielysrörs ekvivalenskod som an-

ger rörets strålstyrka och strålningsegenskaper,  

X- och Y-värden: del av UV-koden som anger ett solarierörs ultra-

violetta strålningsegenskaper3, 

                                                           
1 Ändringen innebär bl.a. att andra, tredje och fjärde styckena tas bort. 
2 Identisk med Europastandard CENELEC EN 61228:2008. 
3 X anger erytemverksam strålstyrka och Y anger kvoten för kortvågig/långvågig hudcancer-

verksam UV-strålstyrka mätt enligt svensk standard SS-EN 61228:2008. 
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UV-typ:  kategoriindelning av solarier med hänsyn till 

strålningsegenskaperna enligt svensk standard 

SS-EN 60335-2-27:20104.  

 

3 §    Tillstånd krävs för att inneha, upplåta och använda kosmetiskt 

solarium och artificiell solningsanläggning. En ansökan om tillstånd ska 

ställas till Strålsäkerhetsmyndigheten och innehålla de uppgifter som 

framgår av bilaga 1. 

Tillstånd krävs dock inte för 

1. kosmetiskt solarium av UV-typ 3 om kraven i 4–12 §§ är uppfyllda, 

2. artificiell solningsanläggning om kraven i 16–18 §§ är uppfyllda, 

eller  

3. privat innehav och användning i hemmet. 

 

19 §    Av 8 kap. 2 § första stycket 3 strålskyddsförordningen (2018:506) 

följer att en kommunal nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydds-

området ska ha tillsyn över verksamheter med kosmetiska solarier inom 

kommunen. 

Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen får kommunen meddela 

föreskrifter om avgifter för sådan tillsyn. 

Den kommunala nämndens kostnader för provtagning och undersök-

ning av prov ska ersättas av den vars verksamhet tillsynen avser. 

___________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2018. 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

MATS PERSSON 

Ulf Yngvesson 

                                                           
4 Identisk med Europastandard CENELEC EN 60335-2-27:2010. 


