Anmälan om solarium
Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar SSMFS 2012:5

Sökande
Förnamn

Efternamn

Telefon

Personnummer

E-post

Uppgifter om verksamheten
Lokalens namn

Fastighetsbeteckning

Lokalens besöksadress

Lokalens telefonnummer

Företagets namn

Organisationsnummer

Kontaktperson om annan än sökande

Telefon kontaktperson

E-post

Företagets adress

Postnummer

Ort

Faktureringsadress om annat än ovan

Uppgifter om fastighetsägaren, om annan än sökande
Förnamn

Efternamn

Telefon

Adress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

Ort

Information om solarieverksamheten
Verksamheten beräknas starta/upphöra/flyttar den

Ange antal solarier, solariemodeller och varje solariums tillverkningsår

Ange solariebäddarnas UV-typ (1, 2, 3 eller 4)

Vid tillståndspliktig solarieverksamhet ange Strålsäkerhetsmyndighetens tillståndsnummer
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Finns uppgift om UV-typ på varje solarium?
Ja

Nej

Finns en synlig rörskylt på varje solarium som visar vilken sorts rör som ska användas?
Ja

Nej

Anges ekvivalenskod och intervall för ersättningsrörs X- och Y-värden på rörskylten?
Ja

Nej

Överensstämmer installerade rör i solariet med märkning på solariet?
Ja

Nej

Finns följande varningstext på varje solarium ”VARNING: Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, åldra huden och
ge hudcancer. Läs bruksanvisningen noga. Använd avsedda glasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka
överkänslighet”?
Ja

Nej

Finns exponeringsschema från tillverkare för varje solariemodell anslaget synligt?
Ja

Nej

Kan tidur ställas in så att rekommenderade soltider följs?
Ja

Nej

Finns Strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” i A3-format uppsatt vid varje solarium och där
betalning eller tidsbokning sker?
Ja

Nej

Bemanning
Bemannat

Obemannat

Vid obemannad verksamhet: Är längsta möjliga soltid 15 minuter?
Ja

Nej

Finns tillgång till skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2, SSMFS 2012:5
Ja

Nej
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Information om solarieverksamheten
Typ av ventilation
Självdrag

Mekanisk från luft (typ F)

Mekanisk från- och tilluft (typ FT)

Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (typ FTX)

Finns frånluftsventilerat städförråd med tillgång till utslagsvask och rinnande vatten?
Ja

Nej

Vem är ansvarig för städningen av lokalen och hur ofta kommer städning att ske?

Finns utrustning för rengöring av solarierna tillgängligt vid varje solarium och är flaskorna märkta med att de innehåller
desinfektionsmedel?
Ja

Nej

Information
Anmälan ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas. Observera att förändringar i ägarförhållanden, att
verksamheten upphör eller flyttar också ska anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.
Avgift
En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. När ärendet är handlagt räknas tiden ihop och en faktura skickas till dig.
Du hittar information om avgifter inom miljöbalkens område på www.hallstahammar.se.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.
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