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Remiss - åldersgräns för användning av kosmetiska solarier
YTTRANDE
Miljöenheten ställer sig positiv till föreslagna ändringar då införandet av en 18-årsgräns för
användande av kosmetiskt solarium syftar till att förhindra att barn använder sig av dessa.
Föreslagna ändringar anses dock inte påverka miljöenhetens genomförande av tillsyn i någon större
omfattning.
BAKGRUND
Kommunstyrelsens förvaltning har begärt yttrande från miljöenheten gällande remiss från
regeringskansliet angående miljö- och energidepartementets skrivelse om införande av 18-årsgräns
för kosmetiska solarier.
I promemorian föreslås att det i Strålskyddslagen (1988:220) införs ett förbud mot att yrkesmässigt
upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18 år. Den som yrkesmässigt upplåter
kosmetiskt solarium ska förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år. Tillsynsmyndigheten ges
möjlighet att genomföra kontrollköp av kosmetiska solarier i syfte att kontrollera att den som
yrkesmässigt upplåter dessa förvissar sig om att fyllt 18 år. Kontrollköp får genomföras i syfte att ge
underlag för en dialog mellan tillsynsmyndigheten och den som yrkesmässigt upplåter kosmetiskt
solarium. Det som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för tillsynsmyndigheten att
vidta administrativa åtgärder. Den som yrkesmässigt upplåter kosmetiska solarier ska se till att
personalen får den information och stöd som den kan behöva för att kunna följa bestämmelserna i
strålskyddslagen och anslutande föreskrifter. Den som yrkesmässigt upplåter kosmetiskt solarium
ska bedriva särskild kontroll och ha ett egenkontrollprogram för detta. Strålsäkerhetsmyndigheten
föreslås få meddela föreskrifter om anmälningsplikt för kosmetiska solarier. För att en
anmälningsplikt ska följas föreslås en miljösanktionsavgift.
SYNPUNKTER
Miljöenheten ställer sig positiv till införandet av en 18-årsgräns för användande av kosmetiskt
solarium då detta syftar till att förhindra att barn använder sig av dessa. Solexponering och
brännskador till följd av solning är särskilt skadligt under barn- och ungdomsåren, då barn har
känsligare hud än vuxna. Det finns ett tydligt samband mellan solarieanvändning i unga år och
hudcancer, då främst den allvarligaste formen malignt melanom.
Föreslagna ändringar anses dock inte påverka miljöenhetens genomförande av tillsyn i någon större
omfattning. Kravet på egenkontroll samt att salongerna behöver vara bemannade kan möjligtvis
underlätta genomförande av tillsynen, då detta kommer att kräva mer engagemang från
verksamhetsutövarens sida. Miljöenheten ställer sig positiv till att införa anmälningsplikt för
kosmetiskt solarium även i förordningen och då koppla en miljösanktionsavgift till detta. Även om
arbetet med miljösanktionsavgift innebär ökat administrativt arbete för miljöenheten, kan
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sanktionen ge ytterligare tyngd till miljöenhetens arbete med solarietillsyn. I dagsläget går det
endast att åtalsanmäla om anmälan uteblivit, vilket aldrig eller sällan leder till någon påföljd för
verksamhetsutövaren.
I promemorian anges att det ska vara förbjudet att yrkesmässigt upplåta ett kosmetiskt solarium till
någon som avser att använda solariet för att göra sin kropp brun om användaren inte fyllt 18 år. Ett
kosmetiskt solarium syftar till att göra huden brun, men kan verksamhetsutövaren då hävda att hen
upplåter solariet till användare under 18 år som vill åt dess värme och/eller ljus?
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Miljö- och energidepartementet har tagit fram en skrivelse med förslag
på införande av 18-årsgräns för användning av kosmetiska solarier och
bestämmelser om hur åldersgränsen ska upprätthållas samt hur
tillsynsmyndigheterna ska bedriva tillsyn över solarieverksamheter.
Regeången önskar få synpunkter på denna skrivelse.
Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast
den 30 september 2015. Vi ser helst att svaren skickas i elektronisk form
(i word-format) till: m.registrator@regeringskansliet.se
med kopia till: Rasa Ptasekaite,
rasa.ptasekaite@regeringskansliet.se
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.

För andra remiss instanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss-hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
På webbplatsen finns även det remitterade materialet tillgängligt. När
svars tiden för remissen har gått ut, så publiceras dessutom alla
remissyttranden som kommit in på www.regeringen.se.
Frågor under remisstiden besvaras av Rasa Ptasekaite tfn 08-405 20 87.

BjörnDufva
Departementsråd
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Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm
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1

Sammanfattning

I promemorian föreslås att det i strålskyddslagen (1988:220) införs
ett förbud mot att yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium till en
person som inte har fyllt 18 år. Den som yrkesmässigt upplåter
kosmetiskt solarium ska förvissa sig om att konsumenten har fyllt
18 år. I anslutning till solariet ska det finnas en klar och tydligt
synbar skylt som upplyser om förbudet.
Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att genomföra kontrollköp
av kosmetiska solarier i syfte att kontrollera att den som yrkesmässigt upplåter kosmetiska solarier förvissar sig om att konsumenterna har uppnått den ålder som lagen föreskriver, dvs. 18 år.
Kontrollköp får genomföras i syfte att ge underlag för en dialog
mellan tillsynsmyndigheten och den som yrkesmässigt upplåter
kosmetiskt solarium om skyldigheten att förvissa sig om att konsumenten har uppnått föreskriven ålder. Tillsynsmyndigheten får
endast anlita en person som har fyllt 18 år för att utföra kontrollköpen. Det som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra
grund för tillsynsmyndigheten att vidta administrativa åtgärder.
Den som yrkesmässigt upplåter kosmetiska solarier ska se till
att personalen får den information och stöd som den kan behöva
för att kunna följa bestämmelserna i strålskyddslagen och anslutande föreskrifter.
Den som yrkesmässigt upplåter kosmetiskt solarium ska bedriva
särskild kontroll och ha ett egenkontrollprogram för detta.
Strålsäkerhetsmyndigheten föreslås få meddela föreskrifter om
anmälningsplikt för kosmetiska solarier För att en anmälningsplikt
ska följas föreslås en miljösanktionsavgift.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 i fråga om
förbudet och föreslagna skyldigheter och i övrigt den 1 januari
2016. Föreslagna förordningsändringar ska träda i kraft den 1 januari 2016.
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2

Författningsförslag

2.1

Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen
(1988:220)

Härigenom föreskrivs 1 i fråga om strålskyddslagen (1988:220)
dels att nuvarande 5 a § ska betecknas 5 b §,
dels att 32 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 5 a, 14 a-14 c, 31 a,
31 b och 36 a §§, och närmast före 14 a § en ny rubrik av följande
lydelse.
5a§
Med kosmetiskt solarium avses i
denna lag en teknisk anordning
som används eller är avsedd att
användas för att bestråla människor med ultraviolett strålning
från en eller flera strålkällor i
syfte att göra huden brun.
Äldersgräns för användning av
kosmetiskt solarium

14a §
Det är förbjudet att yrkesmässigt
låta någon som inte har fyllt 18 år
att sola i ett kosmetiskt solarium.
1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster.
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14 b §
Den som yrkesmässigt låter någon
sola i ett kosmetiskt solarium ska
1. förvissa sig om att sola ren
har fyllt 18 år,
2. på varje ställe i verksamheten där ett kosmetiskt solarium
upplåts se till att det finnas en
tydlig och klart synbar skylt med
information om förbudet att låta
någon som är under 18 år att sola
i det, och
3. enligt ett särskilt program
för egenkontroll kontrollera verksamheten och svara för att verksamhetens personal har nödvändiga kunskaper om det som gäller
för verksamheten enligt denna lag
eller föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.
14 c §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om egenkontrollen.
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31 a §
Tillsynsmyndigheten får göra kontrollköp som syftar till att få fram
underlag för en dialog med en
verksamhetsutövare i frågor som
rör skyldigheten i 14 b § att förvissa sig om att en solare har fyllt
18 år. För ett kontrollköp får tillsynsmyndigheten inte anlita någon som är under 18 år.
Ett kontrollköp får genomföras
å'ven om verksamhetsutövaren inte
har underrättats om det i förväg.
Efter ett kontrollköp ska tillsynsmyndigheten underrätta verksamhetsutövaren om köpet.
31 b §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur kontrollköp ska göras.
32 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud
som behövs i enskilda fall för att
denna lag eller föreskrifter eller
villkor som har meddelats med
stöd av lagen skall efterlevas.
Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt
denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten låta

Tillsynsmyndigheten får besluta
om de förelägganden och förbud
som behövs i enskilda fall för att
denna lag eller föreskrifter eller
villkor som har meddelats med
stöd av lagen ska följas.
Om någon inte vidtar en åtgärd som den personen är skyldig
att vidta enligt denna lag eller
enligt föreskrifter eller villkor
som har meddelats med stöd av
lagen eller enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndig-

9
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Ds

vidta åtgärden på hans bekost- heten besluta att åtgärden ska
vidtas på personens bekostnad.
nad.
Ett beslut enligt första eller
andra stycket får inte grundas på
det som kommit fram genom ett
kontrollköp enligt 31 a §.
36a§
Till böter eller fängelse i högst sex
månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot
förbudet i 14 a §.

Denna lag träder i kraft i fråga om 14 a, 14 b och 36 a §§ den
1 juli 2017 och i övrigt den 1 januari 2016.
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2.2

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i
strålskyddsförordningen (1988:293)

Härigenom föreskrivs i fråga om strålskyddsförordningen (1988:293)
dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 c §, och närmast före
8 c § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 §2

Denna förordning är meddelad

Denna förordning är meddelad

med stöd av
- 9 kap. 12 § miijöbalken i fråga om 8 c § 1,
1. med stöd av 3 § strålskydds- 3 § strålskyddslagen (1988:220)
lagen (1988:220) i fråga om 2 och i fråga om 2 och 4 §§,
4 §§,
2. med stöd av 12 § strålskyddslagen i fråga om 5, 6 och 7 §§,
3. med stöd av 13 § strålskyddslagen i fråga om 8 §,
4. med stöd av 14 § strålskyddslagen i fråga om 8 §,

5. med stöd av 15 § strålskyddslagen i fråga om 9 och 9 a §§,
6. med stöd av 16 § strålskyddslagen i fråga om 10 §,
7. med stöd av 17 § strålskyddslagen i fråga om 9 §,
8. med stöd av 18 § strålskyddslagen i fråga om 11 §,
9. med stöd av 19 § strålskyddslagen i fråga om 9 §,
2

- 12 § första stycket strålskyddslagen i fråga om 5-7 §§,
- 13 § andra stycket strålskyddslagen i fråga om 8 §,
- 14 § strålskyddslagen i fråga
om 8 §,
- 14 c § strålskydds/agen i frå-

ga om 8 c § 2,
- 15 § strålskyddslagen i fråga
om 9 § 1 och 2 samt 9 a §,
-16 § andra stycket strålskyddslagen i fråga om 10 §,
- 17 § strålskyddslagen i fråga
om 9 § 3,
- 18 § första stycket strålskyddslagen i fråga om 11 §första stycket,
- 19 § strålskyddslagen i fråga
om 9 § 4 och 5,

Senaste lydelse 2013:1044.
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10. med stöd av 20 § 3 strålskyddslagen i fråga om 12 § 1,
11. med stöd av 21 § strålskyddslagen i fråga om 8 a och
8 b §§ och 12 § 2,
12. med stöd av 22 § strålskyddslagen i fråga om 12 § 3
och 13 § första stycket 1,
13. med stöd av 22 a § andra
stycket och 27 § andra stycket strålskyddslagen i fråga om 14 a §
första stycket,
14. med stöd av 25 § strålskyddslagen i fråga om 13 § första
stycket 2,
15. med stöd av 27 § första
stycket strålskyddslagen i fråga
om 14 §,
16. med stöd av 29 § strålskyddslagen i fråga om 15 §,
17. med stöd av 30 § strålskyddslagen i fråga om 16 §,
18. med stöd av 31 § strålskyddslagen i fråga om 17 §,
19. med stöd av 43 § strålskyddslagen i fråga om 9 och
16 a §§,
20. med stöd av 8 kap. 11 §
regeringsformen i fråga om 20 §,
och
21. i övrigt med stöd av 8 kap.
7 § regeringsformen.
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- 20 §första stycket 3 strålskyddslagen i fråga om 12 § 1,
- 21 § strålskyddslagen i fråga
om 8 a och 8 b §§ och 12 § 2,
- 22 § andra stycket strålskyddslagen i fråga om 12 § 3 och 13 §
första stycket 1,
- 22 a § andra stycket strålskyddslagen i fråga om 14 a §
första stycket,

- 27 § andra stycket strålskyddslagen i fråga om 14 a §
första stycket,

- 30 § strålskyddslagen i fråga
om 16 §,
- 31 § tredje stycket strålskyddslagen i fråga om 9 § 5 och 17 §,
- 43 § strålskyddslagen i fråga
om 9 § 5 och 16 a §,
- 8 kap. 11 § regeringsformen
i fråga om 20 §, och
- 8 kap. 7 § regeringsformen i
fråga om övriga bestämmelser.

Ds

Författningsförslag

Kosmetiska solarier
8c§
Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om
1. att den som yrkesmässigt
upplåter ett kosmetiskt solarium
till solare ska ha anmält sin verksamhet till kommunen,
2. egenkontroll enligt 14 b §
strålskydds/agen (1988:220), och
3. hur kontrollköp enligt 31 a §
strålskydds/agen ska göras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
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Ds

Författningsförslag

2.3

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 §, av följande
lydelse.

3 kap.
4§
För en överträdelse av en föreskrift
som Strålsäkerhetsmyndigheten har
meddelat med stöd av 8 c § 1
strålskyddsförordningen ( 1988:293)
genom att yrkesmässigt upplåta ett
kosmetiskt solarium till solare
utan att ha anmält verksamheten
till kommunen ska en miijösanktionsavgift betalas med 3 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
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3

Bakgrund

Regeringen beslutade den 11 december 2008 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att se över lagstiftningen på kärnteknik- och
strålskyddsområdet. Utredningen, som antog namnet Strålsäkerhetsutredningen, överlämnade i februari 2011 slutbetänkandet
"Strålså"kerhet - gällande rätt i ny form" (SOV 2011:18). Betänkandet har remissbehandlats. Remissvaren och en sammanställning
av dem finns tillgängliga i Miljö- och energidepartementet (dnr
M2011/1095/Ke).
Utredningen lämnade i slutbetänkandet ett förslag att införa en
18-årsgräns för användning av kosmetiska solarier. I mars 2013 begärde Miljödepartementet ett kompletterande underlag från Strålsäkerhetsmyndigheten angående åldersgränspåverkan på obemannade solarier (dnr M2013/1724/Ke). Efter beredning inom Regeringskansliet har det stått klart att utredningens förslag behöver
kompletteras med ytterligare bestämmelser om hur åldersgränsen
ska utformas och upprätthållas.
Miljödepartementet har därför tagit fram denna promemoria
med förslag på hur bestämmelserna om åldersgräns för kosmetiska
solarier ska utformas och hur åldersgränsen ska upprätthållas samt
hur tillsynsmyndigheterna ska bedriva tillsyn över solarieverksamheter.
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