ANMÄLAN AV SOLARIEVERKSAMHET
enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier Sida
och artificiella solanläggningar
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Vid frågor kontakta:

Skickas till:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Information
Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett
verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande
arbete för att skydda människors hälsa och miljön. Exempel på områden som ska ingå i en egenkontroll är hygien, städ och avfall.
Om livsmedelshantering ska ske, ska anmälan om registrering göras enligt livsmedelslagen. Nybyggnation, samt om- och
tillbyggnader kan kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. Läs mer på www.sandviken.se eller ring 026-24 00 00.

Verksamhetsutövare
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Fakturaadress om annan än ovanstående
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Person-/organisationsnummer

Adress

Kontaktperson/referenskod (om bolag)

Postnummer och postort

Telefon

Verksamhet
Namn *

Fastighetsbeteckning *

Besöksadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon

Anmälan avser
Ny verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

Övertagande av befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Väs tra Gästri klands s amhälls byggnadsför valtni ng

Hemsida

www.sandviken.se

Sida
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Solarieverksamheten
Solariesalong

Träningscenter (simhall, gym m.m.)

Annat (hotell, hygiensalong, butik m.m.)

Beskrivning av verksamheten
Verksamheten beräknas starta

Solariumet är

Antal solariebäddar

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

Bemannat

Är längsta möjliga soltid 15 minuter?

Ja
Ja

Nej

Finns exponeringsschema för varje solariemodell uppsatt i lokalen?

Ja

Nej

Kan tidur ställas in så att rekommenderade soltider följs?

Nej

Finns varningstext för UV-strålning i solarierna?

Ja

Ja

Nej

Är solarierna utrustade med automatisk avstängning?

Ja

Finns utrustning för rengöring tillgänglig för varje solarium?

Nej

Är solariebäddarna avskärmade?

Obemannat

Ja

Nej

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

Nej

Ja

Nej

Är solarium med solarielysrör märkt med uppgifter om UV-typ och ekvivalenskod för rören, samt intervall för ersättningsrörs x- och y-värden, enligt Svensk Standard
SS-EN 60335-2-27:2010?

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

Är solarierna konstruerade så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är trasigt?

Ja

Nej

Finns skyddsglasögon som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav tillgängliga? För mer information om kraven hänvisar vi till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ja

Nej

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

Ja

Nej

Kort beskrivning av verksamheten

Information om lokalen
Typ av ventilation

Självdrag

Mekanisk frånluft

Mekanisk till- och frånluft

Finns frånluftsventilerat städförråd med tillgång till utslagsvask och rinnande vatten?

Ja

Nej

Tidigare typ av verksamhet i lokalen

Bilagor som ska bifogas anmälan
Planritning över lokalen med fast inredning, t. ex. solariebäddar, WC, handfat, dusch, utslagsvask etc. inritade
Ritning som visar placering av ventilationsdon med till- och frånluftsflöden angivna
Information om avgift
En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.
Underskrift
Ort *

Datum *

Underskrift *

Namnförtydligande *

När du skickar in denna blankett kommer dina personuppgifter att behandlas av Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd i Sandvikens kommun som är personuppgiftsansvarig. För mer information om hur dina
personuppgifter behandlas hänvisas till www.sandviken.se/gdpr.

