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ANMÄLAN OM SOLARIEVERKSAMHET
Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och
artificiella solanläggningar

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Observera att förändringar i
ägarförhållanden, att verksamheten upphör eller flyttar ska meddelas miljöförvaltningen.

Information om verksamhetsutövare
Företagets namn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Utdelningsadress

Mobiltelefon

Postnummer

Ort

E-post

Faktureringsadress

Solarieverksamheten
Solariets namn

Datum för start av verksamhet på aktuell adress

Solariets gatuadress

Kontaktperson

Postnummer

Ort

Telefon / Mobiltelefon

E-post

Beskrivning av solarieverksamheten
Solarium är:

Antal solarier

Bemannad

Obemannad

Namnge de solariemodeller som används

Namnge varje solariemodells tillverkningsår

Uppgift om solariernas UV-typ

Vilken typ av ventilation har lokalen?

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

Finns separat städutrymme med utslagsvask?

Ja

Nej

Är solarierna avskärmade?

Ja

Nej

Finns exponeringsschema för varje enskild solariemodell uppsatt i lokalen?

Nej

Är solariet utrustat med automatisk avstängning?
Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Kan tidur ställas in så att rekommenderade soltider följs?
Ja

Nej
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Finns skylt om åldersgräns? (18-årsgräns fr.o.m. 1 september
2018)
Ja

Nej

Finns varningstext för UV-strålning på solariet?
Ja

Nej

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

Nej

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

Nej

Är längsta möjliga soltid 15 min? (gäller endast för obemannade solarier)
Ja

Nej

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

Nej

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

Tänk på att
•

•
•

Från och med den 1 september 2018 gäller 18-årsgräns för kosmetiska solarier. Du som driver ett solarium
måste förvissa dig om att användaren har fyllt 18 år. Tydlig skylt om åldersgräns måste finnas uppsatt på
solariet.
Den 1 februari 2013 trädde nya solarieföreskrifter i kraft (SSMFS 2012:5). Solarier som uppfyller de
tidigare föreskrifterna (3§ SSMFS 2008:36) får användas fram till den 31 december 2014. Från och med 1
januari 2015 ska samtliga solarier uppfylla de nya föreskrifterna.
Exempel på vad er egenkontroll ska innefatta:
o Ansvarsfördelning
o Klagomålshantering
o Kontroll av utrustning
o Ventilationen i lokalen
o Städrutiner
o Städutrymme
o Hygienrutiner
o Förvaring och transport av farligt avfall

Mer information om solarier finns på www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Underskrift
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas till:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret, Miljö- och byggavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn
Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten
och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag.

