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Verksamhetsansvarig
Namn Organisationsnummer

Utdelningsadress Postnummer Ort

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon

E-post

Verksamhet
Verksamhetens namn

Verksamhetens adress Postadress

Fakturaadress Postnummer Ort

Datum för start av verksamhet

Anmälan avser

Solariesalong Träningscenter (simhall, gym med mera) Annat (hotell, hygiensalong, butik med mera)

Beskrivning av verksamheten
Solariet är Antal solariebäddar Vilken typ av ventilation finns i lokalen?

Bemannat Obemannat Självdrag           Mekanisk frånluft           Mekanisk till- och frånluft

Är längsta möjliga soltid 15 minuter? Finns utrustning för rengöring tillgänglig för varje solarium?

Ja Nej Ja Nej

Är solariebäddarna avskärmade? Finns exponeringsschema för varje solariemodell uppsatt i lokalen?

Ja Nej Ja Nej

Är solarierna utrustade med automatisk avstängning? Kan tidur ställas in så att rekommenderade soltider följs?

Ja Nej Ja Nej

Finns varningstext för UV-strålning i solarierna? Finns en rörskylt på varje solarium som visar vilken sorts rör som används?

Ja 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

Anmälan av solarieverksamhet
Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
om solarier och artificiella solningsanläggningar
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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 
Strålsäkerhetsmyndighetens krav.

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

Utdrag ur Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artficiella solningsanläggningar 
SSMFS 2012:5

10 § Den som avser att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska senast 
sex veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till den kommunala nämnd som fullgör uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Utdrag ur Strålskyddslagen (1988:220) 

31 § Den som bedriver verksamhet enligt denna lag skall på begäran av tillsynsmyndigheten
• lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen
• ge myndigheten tillträde till den anläggning eller plats där verksamheten bedrivs för undersökningar i den

omfattning som behövs för tillsynen.

32 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller 
föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. 

43 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för 
myndighets verksamhet enligt denna lag. Regeringen får överlåta åt kommuner att meddela sådana före-
skrifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet.

Bifoga följande till din anmälan
• Planritning över lokalen med placering av solariebäddar, duschar, toaletter, städförråd med mera.

Avgifter 
När ni skickar in anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden.
För handläggning av anmälan tas en timavgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. För information om aktuell 
timavgift kontakta miljöförvaltningen.

Upplysningar
Kontakta miljöförvaltningen för närmare upplysningar på telefon 031-365 00 00.

Verksamhetsansvarig namnteckning
Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2012/SSMFS-2012-5.pdf
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Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
www.goteborg.se/miljoforvaltningen

Så behandlas dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då 
personuppgiftslagen (PUL). Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och 
annan tillämplig lagstiftning. Miljöförvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.
Mer information om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter hittar du här goteborg.se/dinapersonuppgifter 

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.
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