ANMÄLAN
om kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten
enligt 10 § föreskrifter om solarier (SSM FS 2012:5)

Sökande
Fastighetsbeteckning

Telefon till lokalen

Lokalens / anläggningens namn

Besöksadress (om annan än postadressen)

Adress till lokalen

Postadress till lokalen

Företagsnamn (reg. bolagsnamn) / Sökande

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress

Kontaktperson

Postnummer

Ort

Telefonnummer dagtid / Telefon mobil

E-postadress

Telefonnummer bostad

Fastighetsägare
Adress
Postnr/Postadress
Kontaktperson

E-post
Telefon

Mobiltelefon

Antal solariebäddar:
Antal duschar:
Beräknat startdatum:
Till anmälan skall bifogas:
Ritningar över lokalen och dess inredning
Beskrivning av vad verksamheten innebär; uppgifter om solariernas UV-typ, bemannat/obemannat, öppettider, rutiner
för rengöring och städ, rutiner för rörbyten och hur avfall kommer att tas om hand.
Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-2010
Uppgifter om lokalens ventilation samt protokoll över aktuell luftflödesmätning

Information
Vid frågor och planering av verksamheten vänd er till Miljö- och hälsoskyddskontoret 0521 – 72 12 72
Vi granskar er ritning över lokalen och dess inredning och lämnar synpunkter.
En avgift kommer att tas ur för handläggningen enligt kommunfullmäktige fastställd taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.
Faktura skickas separat.
Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen du lämnar
får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser från registret.

Sökandens underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Anmälan skickas, minst 6 veckor innan verksamheten startar, till:
Vänersborgs kommun
Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Datum

Information
Om du skall öppna eller redan driver en solariesalong är du skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för
verksamheten.
Bestämmelserna finns i
-

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 2012:5

-

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4

-

Miljöbalken, 26 kap 19 §, om egenkontroll

En sammanfattning av vad du som verksamhetsutövare måste tänka på finns nedan men det är de ovan nämnda
författningarna i sin helhet som gäller.
-

Solarier som upplåts till allmänheten måste vara av UV-typ 3.
Solariet skall antingen vara försett med sådana strålkällor som framgår av tillverkarens märkning eller

-

strålkällor som är märkta med ekvivalenskod och som har UV-kod med X- och Y-värden inom det intervall
som framgår av solariets märkning.

-

Solariet skall vara märkt med varningstext enligt SSMFS 2012:5 bilaga 3.

-

Ovanstående märkningar skall vara placerade lätt synligt och på ett varaktigt sätt.

-

Varje solariebänk skall vara avskärmad så att personer inte kan bli oavsiktligt bestrålade.

-

SSM:s affisch ”Råd för att skydda din hälsa” i A3 format finnas uppsatt på eller intill varje solarium, plats för
betalning eller bokning samt plats där ett för kunden individuellt anpassat solningsschema upprättas.
Affischen finns att skriva ut på www.ssi.se alternativt beställas per telefon.

-

Exponeringsschema med uppgifter om hur länge man kan sola beroende på hudkänslighet skall finnas i
anslutning till solariet.

-

Solariet skall vara försett med ett tidur för rätt soltid.

-

Solariet skall ha ett extra tidur, t.ex. myntautomat

-

Skyddsglasögon skall finnas tillgängliga i anslutning till solariet.

-

Solariekunder skall ha tillgång till dusch och toalett.

-

Lokalen för solariet skall vara försedd med tillfredställande ventilation beräkna minst 7l/s och person som kan
vistat i lokalen samtidigt.

-

Det skall finnas rutiner för städning och rengöring av lokal och utrustning samt kontroll av åtgärderna.

-

Rutiner för kontroll av utrustning.

-

Rutiner för rörbyten.

-

Rutiner för underhåll av lokaler och inredning.

