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Anmälan om solarium
enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier
och artificiella solningsanläggningar SSMFS 2012:5
Anmälningspliktig verksamhet ska anmälas till Miljö- och
konsumentnämnden minst sex veckor innan verksamheten
startas/förändras.
Verksamhet

VAR GOD TEXTA

Solarieverksamhetens namn

Datum för start av verksamheten

Solariets besöksadress

Kontaktperson

Postnummer och postort

Telefon /Mobiltelefon

Epost

Ansvarig/sökande *
Sökande företag/ organisation namn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Utdelningsadress

Mobil

Postnummer och postort

Faktureringsadress
E-postadress

Fastighetsägare*
Namn fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Postadress

Telefon

Postnummer och Postort

Mobil

Lokal
Befintlig ventilation

Mekanisk frånluft (typ F)

Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (typ FTX)

Mekanisk från- och tilluft (typ FT)
Datum för senaste ventilationskontroll (OVK)

* De uppgifter som du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter av allmänt intresse enligt
10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för lämnande personuppgifter hanteras i överensstämmelse med
bestämmelserna i personuppgiftslagen.
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Information om verksamheten
Solarium är

Antal solarier

Bemannat

Obemannat

Namnge de solariemodeller som används

Namnge varje solariemodells tillverkningsår

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

Strålsäkerhetsmyndighetens tillståndsnummer (tillståndspliktig verksamhet)

Är solarierna avskärmade?

Finns exponeringsschema för varje solariemodell uppsatt i lokalen?

Ja

Nej

Ja

Är solariet utrustat med automatisk avstängning?

Ja

Nej

Ja

Är längsta möjlig soltid 15 min? (gäller obemannade solarier)

Ja

Nej

Finns rörskylt på varje solarium som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet?

Nej

Ja

Anges lysrörens ekvivalenskod samt intervall för ersättningsrör X- och Y-värden på rörskylten?

Ja

Nej

Kan tidur ställas in så att rekommenderade soltider följs?

Nej

Finns uppgift om kategori (UV-typ 1,2,3 eller 4) på varje solarium?

Nej

Ja

Nej

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

Ja

Nej

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

Ja

Nej

Är solariet konstruerat så att UV-strålning inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är trasigt?

Ja

Nej

Finns skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2, SSMFS 2012:5 tillgängligt?

Ja

Nej

Säljer ni kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att applicera på huden före solning och som förstärker UV-strålningens verkningar?

Ja

Nej

Finns utrustning för rengöring av solariet tillgängligt vid varje solarium och är flaskorna märkta att
de innehåller desinficeringsmedel?

Ja

Finns separat städutrymme med utslagsvask?

Nej

Ja

Nej

Till anmälan ska bifogas

 Ritning som visar placering av ventilationsdon med luftflöden angivna.
 Planritning över lokalen i skala, t ex 1:50 eller 1:100.
Tänk på att
 Solarier tillverkade före den 1 oktober 2011 får vara i drift t.o.m. utgången av 2014 om de uppfyller de äldre
bestämmelserna i 3 § SSMFS 2008:36. I annat fall ska solarierna tas ur drift.

 Exempel på vad er egenkontroll ska innefatta:





Ansvarsfördelning
Kontroll av utrustning
Städutrymme
Hygienrutiner






Klagomålshantering
Ventilation i lokalen
Städrutiner
Förvaring och transport av farligt avfall

Information om avgift
Anmälningsavgift och årlig tillsynsavgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa för verksamhet enligt
strålskyddslagen. Mer information finns på www.vasteras.se eller tfn 021-39 00 00.
Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Information och registrerade personuppgifter lämnas
efter skriftlig begäran ställd till Personansvarig, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 721 87 Västerås. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande
uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 021 -39 00 00.

Underskrift
Datum (åååå-mm-dd)

Ort

Namnförtydligande (var god texta)

Underskrift

Utskriven blankett sänds till

Avgift

Västerås stad
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
721 87 VÄSTERÅS

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en avgift i samband
med ansökan om tillstånd. Avgiften är baserad på nedlagd
handläggningstid enligt miljö- och konsumentnämndens taxa
som har fastställts av kommunfullmäktige. Mer information
finns på www.vasteras.se eller telefon 021-39 00 00.

eller via e-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se
eller via fax till: 021 – 39 01 31.

OBS! Skicka in blanketten (spara gärna en kopia) och invänta
svar från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan
ni startar verksamheten. Om svaret inte kommer inom
7 dagar, hör av er till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

