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författningssamling 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
solarier;1 

Tillämpningsområde och definitioner 
1 § 

2 § 

solarium: 
 

kosmetiskt 
solarium: 
 

medicinskt 
solarium: 
 

strålkälla: 
 

ultraviolett 
strålning: 
 
UV-typ: 
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Försäljning, överlåtelse, upplåtelse 
3 § 

Tillstånd 
4 § 

 
5 § 

Användning av kosmetiskt solarium av UV typ 3 
6 § 

7 § 

8 § 

9 § 

10 § 



11 § 

 
12 § 

13 § 

Användning av medicinskt solarium 
14 § 

15 § 

16 § 

Undantag 
17 § 



Avsnitt i SS EN 60 335-2-27, utgåva 5, 2003, som om-
nämns i 3 §, och som avser strålskydd 

 
Avsnitt Handlar om 

1 Omfattning och giltighet  

1 Not 101 p. 2 Påpekande att nationella myndigheter kan lägga till 
eller ha särskilda krav beträffande användning 

3.101 Definition av UV-strålkälla 

3.102-3.105  Definition av UV typ 1-4 för solarier 

3.107 Definition av effektiv irradians 

4 Allmänna krav 

5 Allmänna provningskrav 

6.101 Kategorisering5 av solarier i UV-typ. Solarier ska vara 
en av UV-typerna 1-4 

7 Märkning på apparaten och information i bruksanvis-
ningen (se även bilaga 2, dessa föreskrifter) 

7.15 Varningstexters placering 

10 Nominell effekt, spänning och ström vid provning 

22.103 Beröringsskydd för strålkällorna 

22.105 Krav på extra avbrottssäkert tidur  

22.106 Tidur 

32.101 Max- och minvärden för UV-irradians för de olika 
kategorierna  -  mätförutsättningar och mätregler6 

32.101 Not 2 Beskriver instrument för mätning av UV-strålning6 

32.102 Krav på skyddsglasögon 

Figur 101 UV-strålningens aktionsspektrum (även tabeller) 

Annex AA Luminansmätning 

Bilaga 1 



Märkning och information  

1.  Märkning 

 
 
 

2.  Uppgifter i bruksanvisningen 

3.  Information och skyddsråd för dem som använder solarier 

Bilaga 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Använd inte solarium:

 om du tar mediciner eller har en infektion
Vissa mediciner kan göra att huden tål mindre UV-
strålning. Fråga din läkare eller på apote ket om du 
är osäker. UV-strålning försämrar också immunför-
svaret och vissa virusinfektio ner kan bli allvarligare. 
 om du har eller har haft hudcancer 
eller har det i släkten

Risken att drabbas av malignt melanom är större 
om du har eller har haft hudcancer eller om sjuk-
domen finns i släkten.

 Använd inte preparat som förstärker 
brunheten. Avlägsna kosmetika.

Preparat, som stärker hudens förmåga att bli brun 
genom att öka känsligheten för ultra violett strålning, 
ökar risken för brännskador. Vissa typer av kosmetika 
kan också ha denna effekt.

 Lita inte på att solarium skyddar dig ute 
i stark sol eller lindrar hudbesvär.

Den bruna färg du får i ett solarium skyddar inte på 
samma sätt som den färg och tjockare hud du får ute. 
Solarium ger inte ett fullgott skydd inför en ut-
landssemester. Behandla inte hudsjukdomar själv i 
solari um. Konsultera läkare. Speciella solarier finns 
för medicinskt bruk.

 Använd skyddsglasögon i solariet.
UV-strålning kan ge en smärtsam, akut inflam mation 
i ögats hornhinna. Att blunda ger inte säkert skydd.

 Sök läkare om dina födelsemärken börjar 
klia, blöda, förändras eller växa.

Chansen att bota malignt melanom är störst om 
sjukdomen upptäcks tidigt. 
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