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Blanketten skickas till:
6. Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

ANMÄLAN ENLIGT § 10
STRÅLSÄKREHETSMYNDIGHETENS FÖRESKRIFTER OM
SOLARIER
Solarier för personbestrålning som upplåts till
allmänheten (SSMFS 2012:5)

Rensa fält

Lokalens fastighetsbeteckning

Verksamhetens namn

Besöksadress

Telefon dagtid

Postnummer

Postadress

E-postadress
Kontaktperson

Verksamhetsansvarig
Företagets registrerade namn eller dyl.

Personnummer/Org. nummer:

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Postadress

E-postadress
Faktureringsadress, om annan än ovan

Information
Då miljö- och byggförvaltningen har som ambition att bli en helt digital myndighet, kommunicerar vi via
e-post i första hand.
Jag vill bara bli kontaktad via vanligt brev och har därför inte fyllt i någon e-postadress.
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Typ

Bemanning

Solariesalong
Träningscenter (ex. gym, simhall)
Annat (ex. frisör, hotell, arbetsplats):

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

Bemannat

Antal bäddar:

Obemannat

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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Annat, beskriv:

Öppningsdatum:

Följande ska bifogas till anmälan:

•

Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk
standard SS-EN 60335-2-27:2010.

•

Ritning över lokalen i skala 1:50 eller 1:100 som redovisar till exempel solariebäddar,
toaletter, duschar, städutrymme och annat som har betydelse för verksamheten.

•

Uppgifter om typ av ventilation och kapacitet.

•

Vatten- och avloppslösning, om lokalen inte är anslutet till kommunalt VA.

Avgift
För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift, enligt taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.
Avgiften för anmälan av solarium är 1 600 kronor.

UNDERSKRIFT

Datum

Namn
Namnförtydligande

Skicka in!
Skriv ut
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Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina
personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet.
Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta
kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom
kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar
information för vår räkning
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det
ändå skulle behövas så informerar vi dig.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se
Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Blanketten senast uppdaterad 2018-09-14
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INFORMATION TILL SOLARIEÄGARE
(Behåll denna information!)
Varför anmälan?
Solarier sänder ut UV-strålning, som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador.
Om du avser att bedriva en verksamhet där solarier upplåts till allmänheten, ska en anmälan
göras till kommunens miljö- och byggnadsnämnd, senast 6 veckor innan verksamheten ska
starta.
Regler
För att begränsa skador har Strålskyddsmyndigheten (SSM) utfärdat föreskrifter om solarier.
Du som har solariesalong eller annan verksamhet där solarier upplåts för personbestrålning är
skyldig att följa de bestämmelser som utfärdats för solarier (SSMFS 2012:5)
Sammanfattningsvis gäller följande:

•

Du måste förvissa dig om att den som ska sola är minst 18 år!

•

Du måste ha ett särskilt program för egenkontroll för att kontrollera verksamheten och
ansvara för att verksamhetens personal har nödvändiga kunskaper om det som gäller för
verksamheten enligt strålskyddslagen och medföljande regelverk om solarier.

•

Solarierna måste vara av UV-typ 3. Solariet ska vara märkt med UV-typ och information
om vilka rör som ska användas (originalrör).

•

Solariet ska dessutom vara försett med sådana rör, alternativt rör på Strålsäkerhetsmyndighetens lista med ersättningsrör.

•

Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet.

•

Exponeringsschema med information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill varje
solarium.

•

Det måste finnas ett tidur som kan ställas in på lämplig soltid, till exempel 5 minuter allra
första gången. Dessutom måste det finnas en extra tidmekanism som slår av strömmen
inom 60 minuter. Myntautomat kopplad till solariet räknas som ett tidur om soltiden kan
regleras med antal mynt eller polletter. Dubbla tidur ger en extra säkerhet. I solarier med
bara ett tidur har det hänt att tiduret inte fungerat, kunden somnat och bränt sig mycket
illa.

•

Myndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” är obligatorisk och följande text ska
alltid finnas på solariet ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs
bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och
kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”

•

Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir
bestrålade oavsiktligt.
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Alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN
60 335-2-27, Utgåva 6, 2010).
Det innebär bland annat innebär att solariet ska vara märkt med UV-typ och originalrör samt
att exponeringsschema ska ingå i bruksanvisningen. Om ditt solarium saknar något av detta,
kontakta din leverantör.
ÖVRIGT
Egenkontroll enligt miljöbalken
Du som driver ett solarium är skyldig att ha egenkontroll av din verksamhet enligt
strålskyddslagen, men även enligt miljöbalken, som säger att en verksamhetsutövare ska
ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, till
exempel smitta.
Egenkontrollen bör därför även omfatta t.ex.:



rutiner för hygien och smittskydd,



rutiner för bortforslande av farligt avfall, till exempel lysrör



rutiner för städning och rengöring av lokal och utrustning



rutiner för kontroll av utrustning



rutiner för underhåll av lokaler och inredning

Socialstyrelsens råd för en bra hygien
För att upprätthålla en bra hygien behövs lätt rengörbara ytor, väl fungerande ventilation och
regelbunden städning. Golvbeläggningar av textil är olämpliga.
Lokalen bör vara utrustad med ett ändamålsenligt städutrymme samt duschar och toaletter i
tillräckligt antal. Det bör finnas både kund- och personaltoalett.
Solariebäddar och skyddsglasögon bör rengöras och desinfekteras mellan varje kund.
Mer information
Strålsäkerhetsmyndigheten – www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Hammarö kommuns hemsida – www.hammaro.se
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