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Miljöförvaltningens förslag

Miljönämnden översänder miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till
Strålsäkerhetsmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet

Strålsäkerhetsmyndigheten har i en remiss gett berörda organisationer,
myndigheter, företag m fl. tillfälle att yttra sig över deras förslag till nya
solarieföreskrifter. Förslaget innebär att de nuvarande solarieföreskrifterna
(SSMFS 2008:36) uppdateras och anpassas till nya säkerhetskrav i aktuell
europeisk teknisk produktsäkerhetsstandard för solarier.
Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 9 januari 2012
Förslag till nya solarieföreskrifter – Remiss, Strålsäkerhetsmyndigheten 30
november 2011
Konsekvensutredning – Nya solarieföreskrifter 30 november 2011
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling, Författningsförslag: Dnr 2011420030 november 2011
Ärende

Det har till miljöförvaltningen inkommit en remiss från strålsäkerhetsmyndigheten
gällande förslag till nya solarieföreskrifter. Strålsäkerhetsmyndigheten har sett ett
behov av att uppdatera och revidera nuvarande solarieföreskrifter som är
oförändrade sedan 1998 genom att anpassa dem till svensk och europeisk
produktsäkerhetsstandard för solarier som senast ändrades 2010.
Ändringarna i föreskrifterna berör främst de verksamheter där solarier upplåts för
allmänheten. Målet med de nya föreskrifterna är att förebygga hudcancer till följd
av solariesolning och att motverka och förhindra allvarliga brännskador i samband
med solariesolning.
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Strålsäkerhetsmyndigheten påpekar att tillbud med solarier har orsakats av
apparater som försetts med felaktiga utbytesstrålkällor eller på annat sätt varit för
starka samt att solkänsliga personer överskattat sin soltålighet och solat för länge.
Det har även förekommit att solarier saknat säkerhetsmekanismer.
För att öka säkerheten finns förslag på ändringar och tillägg i föreskrifterna.
I de nya föreskrifterna föreslås att solarier ska uppfylla de europeiska
produktsäkerhetsstandardens krav som inkluderar flera nya konstruktionstekniska
krav. Vidare föreslås en reglering av soltiden till 15 minuter för obemannade dropin salonger med betalningsautomat.
Solarier och solarielysrör ska uppfylla krav på märkning med rörens
strålningsegenskaper enligt ny internationell standard (EN 61228:2008). Vilket
innebär att det kommer finnas flera godkända ersättningsrör tillgängliga.
I de nuvarande föreskrifterna finns inga bestämmelser kring hantering av preparat,
krämer och andra medel i samband med solariesolning. Det nya förslaget innebär
att inga medikamenter, krämer eller andra tillbehör som är avsedda att appliceras
på huden före solariebestrålning får tillhandahållas eller förmedlas av
solarieverksamheten.
En annan viktig del i det nya förslaget är att det kommer ställas högre krav på
utförligare uppgiftslämning av verksamhetsutövare till kommunen i samband med
anmälan av en ny solarieverksamhet.
Miljöförvaltningens synpunkter

Miljöförvaltningen ser positivt på att föreskrifterna ändras och uppdateras för en
ökad säkerhet. Flertalet av ovanstående förslag på förändringar kan för kommunen
initialt innebära en större tidsåtgång vid tillsyn. Ett flertal verksamheter som
upplåter solarier till allmänheten kommer att behöva anpassa sin utrustning och
sina system till de nya föreskrifterna. Om författningsändringen genomförs
förutsätter miljöförvaltningen att strålsäkerhetsmyndigheten har eller ges de
resurser som behövs för att bistå kommunerna med tillsynsvägledning.
I författningsförslagets 8 § är det oklart om en verksamhet där kosmetiskt solarium
upplåts till allmänheten ska anmäla sin verksamhet innan den avser att starta. En
anmälan innan start skulle förenkla miljöförvaltningens tillsyn. Det framgår enligt
samma paragraf att en anmälan ska vara ställd till den kommunala förvaltning som
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet medan det i 21 § framgår
med hänvisning till 16 § strålskyddsförordningen (1988:293) att det är den
kommunala nämnden som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
som ska ha tillsyn över solarieverksamheter inom kommunen.
Som ett förslag anser miljöförvaltningen att strålsäkerhetsmyndighetens råd- och
informationstext placeras som en separat bilaga.
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