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Dnr Mbn 2019-317 
Redovisning av 2019 års tillsyn på solarier 
 
Bakgrund 
I april 2019 gjorde närmiljögruppen föranmälda inspektioner på de fyra solarieverk-
samheter som finns i Järfälla kommun. I kommunen finns det två bemannade och två 
obemannade solarieverksamheter. Syftet med projektet var att kontrollera efterlevna-
den av 18-årsgränsen i strålskyddslagen (2018:396), som gäller sedan 1 september 
2018. Enligt den nya strålskyddslagen ska även solarieverksamheter upprätta ett sär-
skilt program för egenkontroll för att kontrollera verksamheten och ansvara för att 
verksamhetens personal har nödvändiga kunskaper. Vi följde också upp brister från 
tillsynen 2016. 
 
 
Resultat 
De två bemannade solarieverksamheterna hade rutin för att kontrollera legitimation 
på sina kunder. Däremot saknade båda ett egenkontrollprogram, och har fått tid på 
sig för att upprätta ett sådant. Båda verksamheterna saknade också en synbar skylt 
om att 18-årsgräns gäller för att få sola. 
 
De två obemannade solarieverksamheterna hade appar där kunderna loggar in med 
mobilt BankID för att legitimera sig innan de kan betala. Skyltar om 18-årsgränsen 
satt uppe på båda verksamheterna. Båda verksamheterna hade bra rutiner och den 
kunskap som behövs för att bedriva verksamheten. 
 
 
Slutsats 
Lagstiftningen för solarieverksamheter har uppdaterats vid flera tillfällen de senaste 
åren. Vid tillsynen 2016 kontrollerade vi om solarieverksamheterna uppfyllde kraven 
enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier SSMFS 2012:5. Trots att 
vi då skickat ut information om den nya lagstiftningen varierade kunskapen hos 
verksamheterna. År 2016 hade vi nio solarieverksamheter i kommunen, nu finns fyra 
kvar. Tidigare var det vanligt att idrottsanläggningar (t.ex. gym och simhallar) hade 
några solarier, men de idrottsanläggningar som finns i Järfälla kommun har tagit bort 
sina solarier. 
 
De flesta solarieverksamheter som finns kvar är specialiserade på just detta. Vi upp-
levde också att verksamheterna i år hade bättre koll på den nya lagstiftningen jämfört 
med vid tillsynen 2016.  
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