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När du lämnar in en ansökan eller anmälan till oss förbinder du dig att betala avgiften som kommer att räknas ut i enlighet med den 

taxa som kommunfullmäktige har beslutat om * 

Jag förstår 

Anmälan av solarieverksamhet 

Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solarieanläggningar. 

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas 

för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Vissa uppgifter kommer att göras tillgängliga för systemleverantör för att de ska 

kunna utföra drift och support. Behandlingen görs i enlighet med miljöbalken. Uppgifterna sparas i 5 år och skickas därefter till 

kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära rättelse om de är felaktiga. 

Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter 

felaktigt så kan ni i första hand vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00, 

vasbydirekt@upplandsvasby.se, men du har även möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen. 

 
* Obligatoriska fält 

 

Avgift 

 

Allmänna uppgifter 
 

Verksamhetens namn * Datum för start av verksamhet * 

Adress * Postnummer * 

Postort * Fastighetsbeteckning * 

Företagsnamn * Organisations-/personnummer * 

Kontaktperson förnamn * Kontaktperson efternamn * 

Kontaktperson telefon * Kontaktperson E-postadress * 

 
Fakturaadress (om annan än ovan) 

 

Adress * Postnummer * 

Postort * Referens/attention * 

 
Fastighetsägare 

 

Förnamn * Efternamn * 

Telefon * E-postadress 

Kontaktperson förnamn Kontaktperson efternamn 

Kontaktperson telefon Kontaktperson E-postadress 
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Anmälan avser 
 

Solariet är * 

Bemannat Obemannat 

Antal solarier * 

Namnge de solariermodeller som används * Namnge varje solariemodells tillverkningsår * 

Uppgifter om solariernas UV-typ * Är solarierna avskärmade * 

Ja Nej 

Finns exponeringsschema för varje enskild solariemodell uppsatt 

i lokalen? * 

Ja Nej 

Är längsta möjliga soltid 15 minuter? * 

Ja Nej 

Kan tidur ställas in så att rekommenderade soltider följs? * 

Ja Nej 

Är solariet utrustat med automatisk avstängning? * 

Ja Nej 

Finns varningstext för UV-strålning på solariet? * 

Ja Nej 

Finns en rörskylt på varje solarium som visar vilken sorts rör som 

ska användas? * 

Ja Nej 

Anges lysrörens ekvivalenskod samt intervall för ersättningsrörs 

X- och Y-värden på rörskylten? * 

ja Nej 

Finns strålsäkerhetsmyn dighetens affisch "Råd för att skydda din 

hälsa" uppsatt vid varje solarium och där betalning eller bokning 

sker? * 

Ja Nej 

Är solariet konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett 

filterglas saknas, lossnar eller är trasigt? * 

Ja Nej 

Finns skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2, 

SSMFS (strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter) 2012:5, 

tillgängliga? * 

Ja Nej 

Finns desinfektionsmedel och pappershanddukar tillgängligt i 

varje bås? * 

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 

Övriga upplysningar  

 
Bilagor 

 

Egenkontrollprogram med skriftliga rutiner för verksamheten 

Bifogas 

Ventilationsprotokoll med tillufts- och frånluftsflöden angivna totalt, 

Samt för respektive rum 

Bifogas 

Skalenlig planritning över lokalen som visar lokalens utformning, 

rumsfördelning/användningssätt och inredning. Markera även var 

städutrymmen, toaletter, handfat etc. finns. 

Bifogas 

Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer ned 

kraven för svensk standard SSEN 60335-2-27:2010 

Bifogas 

 

Underskrift * 
 
 

Ort och datum 

 

 

Underskrift 
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