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utfärdad den 23 mars 2017.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om strålskyddslagen
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.
5 a §3 Med kosmetiskt solarium avses i denna lag en teknisk anordning för
att exponera människor för ultraviolett strålning i syfte att göra huden mörkare.

Åldersgräns för användning av kosmetiskt solarium
14 a § Det är förbjudet att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år
sola i ett kosmetiskt solarium.
14 b § Den som yrkesmässigt låter någon sola i ett kosmetiskt solarium ska
1. förvissa sig om att solaren har fyllt 18 år,
2. på varje ställe i verksamheten där ett kosmetiskt solarium upplåts se till
att det finns en klart synbar skylt med tydlig information om förbudet att låta
någon som inte har fyllt 18 år sola i det, och
3. enligt ett särskilt program för egenkontroll kontrollera verksamheten och
ansvara för att verksamhetens personal har nödvändiga kunskaper om det som
gäller för verksamheten enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
14 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den egenkontroll som avses i 14 b § 3.
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 yngre än 18 år.
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Ett kontrollköp får göras även om verksamhetsutövaren inte har informerats om det i förväg.
Efter ett kontrollköp ska tillsynsmyndigheten informera verksamhetsutövaren om köpet.
31 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur kontrollköp ska göras.
32 § 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 myndigheten besluta
att åtgärden ska vidtas på personens bekostnad.
Ett beslut enligt första eller andra stycket får inte grundas på det som har
kommit fram genom ett kontrollköp enligt 31 a §.
36 a § 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 den 1 september 2018.
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