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Anmälan om solarium 

 enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 
solningsanläggningar 

*Obligatoriska uppgifter 
 

* ANMÄLAN AVSER 

 Ny verksamhet          Ändring av verksamhet         Ägarbyte            
Verksamheten planeras starta, datum: 
 
  

* VERKSAMHETSUPPGIFTER  
Verksamhetens namn 
 

Fastighetsbeteckning  
 

Besöksadress 
 
 
Kontaktperson (förnamn, efternamn) Telefon, kontaktperson  

E-post 

 
* VERKSAMHETSUTÖVARE  

Registrerat firmanamn Organisationsnummer 

Innehavarens namn 

Utdelningsadress 

Faktureringsadress  Referens kod 

 
FASTIGHETSÄGARE 
Namn  Telefon 

 
Adress 
 
 
* TILL ANMÄLAN SKA BIFOGAS: 

• Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 6033-2-27:2010 
 
TILL ANMÄLAN BÖR BIFOGAS: 

• Planritning över lokalerna som visar hur de ska inredas/utrustas samt vad de olika rummen ska användas till. 
• Verksamhetsbeskrivning, städrutiner, avfallshantering, ventilationsbeskrivning m.m. 

 
VÄND ► 
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* VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Solariebädden är av typen 

 UV-typ 3         S            
Bemanning 

 Bemannat         Obemannat           
Antal solariebäddar Maximal soltid 

 

Har verksamheten enskilt vatten?  
Har verksamheten enskilt avlopp? 
Finns tillgängliga skyddsglasögon? 
Finns extra tidur som slår av nätspänningen inom högst 60 min för alla bäddar? 
Finns ”Råd för att skydda din hälsa” från SSM placerad vid varje solarium? 
Är samtliga solarium märkta med varningstext? 
Finns kosmetiska/hygieniska produkter som påskyndar solbränna till försäljning? 

� Ja 
� Ja 
� Ja 
� Ja 
� Ja 
� Ja 
� Ja 

� Nej 
� Nej 
� Nej 
� Nej 
� Nej 
� Nej 
� Nej 

 
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH EVENTUELLA KOMMENTARER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION 
I verksamheter där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att kunderna 
solar enligt tillverkarens exponeringsschema. Exponeringsschemat med tillhörande anvisningar ska anslås väl synligt för 
den som använder solariet. Övriga uppgifter för solariets märkning och korrekta användning enligt bilaga 3, ska finnas 
tillgängliga (7§ SSMFS 2012:5)Anmälan ska lämnas till miljöförvaltningen senast sex veckor före verksamheten ska 
påbörjas. Om du inte anmäler din verksamhet innan lokalerna tas i bruk åläggs en miljösanktionsavgift. Avgiften ska 
betalas av den som bedriver verksamheten. Det aktuella beloppet anges i förordningen om miljösanktionsavgifter.  
Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa.  
 

* UNDERSKRIFT, VERKSAMHETENS INNEHAVARE 
Ort och datum 

Namnteckning  Namnförtydligande (förnamn, efternamn) 

 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads kommun om 
solarium. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga 
grunden myndighetsutövning.  
 
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid 
som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina 
uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
karlstad.se/personuppgifter  
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