Skickas till:
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

Anmälan om Solarium
Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter om solarier och artificiella
solningsanläggningar (SSMFS 2012:5)

anmälan ska göras senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Observera att
förändringar i ägarförhållanden eller flyttar till annan lokal, ska anmälas som ny
verksamhet. Upphör verksamheten ska det meddelas Samhällsbyggnadsnämnden.
Information om verksamhetsutövare
Företagsnamn

Organisationsnummer

Faktureringsadress

Kontaktperson
Telefon

E-post

Mobiltelefon

Fastighets/fastighetsägare
Fastighetsägare, namn

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

Telefon
Mobiltelefon

Enskilt vatten

Enskilt avlopp

Kommunalt vatten

Kommunalt avlopp

Solarieverksamheten
Solariets namn

Start av verksamheten på aktuell adress

Solariets besöksadress

Kontaktperson
Telefon

E-post

Mobiltelefon

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

Beskrivning av solarieverksamheten
Bemannad
Obemannad
Namnge de solariemodeller som används

Antal solarium
UV-typ

Tillverkningsår

Uppfyller vare solarium SS-EN 60335-2-27:2010?
Ja Nej
Om ja, intyg ska bifogas anmälan.
Om nej, så är inte solariet godkänt för användning.
Finns det en rörskylt på varje solarium som visar vilken typ av rör som ska användas?
Ja Nej
Anges lysrörens ekvivalenskod samt intervall för ersättningsrörs X- och Y-värden på rörskylten?
Ja Nej
Kan tiduret ställas in så att rekommenderade soltider följs?
Ja Nej
Finns varningstext för UV-strålning på varje solarium?
Ja Nej
Är varje solarium konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är
trasigt?
Ja Nej
Finns exponeringsschema för varje solariemodell uppsatt?
Ja Nej
Är varje solarium avskärmad?
Ja Nej
Är varje solarium utrustad med automatik avstängning?
Ja Nej
Är varje solarium försedd med extra tidur som bryter matarspänningen efter 15 minuter? Den maximala
soltiden ska vara 15 minuter Detta gäller obemannade solarier.
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 innan solning
och som kan förstärka den ultravioletta strålningen verkningar?
Ja Nej
Använder ni marknadsföring som anger att UV-stålning är hälsosamt?
Ja Nej
Finns utrustning för rengöring av solarium tillgängligt vid varje solarium?
Ja Nej
Är flaskorna som innehåller rengöringsmedel märkta med typ av medel?
Ja Nej
Finns separat städutrymme med utslagsvask?
Ja Nej
Finns Strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” i minst A3 format uppsatt vid;
varje solarium Ja Nej
plats där bokning betalning sker
Ja Nej
vid exponeringsschema
Ja Nej
Vilken typ av ventilation har lokalen?
S (självdrag) F (mekanisk frånluft)
FT (mekanisk till- och frånluft)
FTX (mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare)

Följande handlingar skall bifogas för att ansökan skall anses vara
fullständig:
Planritning/ar över samtliga delar av lokalen med angiven takhöjd. Ritingen
ska vara skalenlig, gärna i skala 1:100, med fast inredning inritad. Lokalernas
användningsområden ska framgå (behandlingsrum, toalett, städutrymme etc.).
Samt uträkning av varje rums yta.
Ventilationsritning över lokalerna där projekterade till- och frånluftsflöden
framgår.
Protokoll över senaste utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och
luftflödesprotokoll där projekterade och uppmätta till- och frånluftsflöden i
lokalerna framgår. Samt uträkning hur många personer som kan vistas i varje lokal
utifrån luftflödet.
Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i
svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010
Ytterligare handlingar som kan vara av betydelse för handläggningen av
anmälan, till exempel dokumenterad egenkontroll av verksamheten.
Exempel på vad er egenkontroll ska innefatta:
 Ansvarsfördelning
 Klagomålshantering
 Kontroll av utrustning
 Ventilationen i lokalen
 Städrutiner
 Städutrymme
 Hygienrutiner
 Förvaring och transport av farligt avfall, OBS om du tänker transportera
farligt avfall själv, behöver du göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Namnteckning verksamhetsutövare
Ort och datum
Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning fastighetsägare
Ort och datum
Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Information
De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens
register. Registret är tillgängligt för allmänheten.
Debitering för handläggning av anmälan kommer att ske i separat räkning och
enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Taxan är indexreglerad
och räknas upp årligen.
Handläggning påbörjas först när anmälan är komplett.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen
(1998:204).
Lagar och föreskrifter
Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Strålskyddslagen (1988:220)
Strålskyddförordning (1988:293)
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella
solningsanläggningar (SSMFS 2012:5)

