ANMÄLAN - Solarium
Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier

Miljönämnden

Ny verksamhet

Ändring/utbyggnad av verksamhet

Övertagande av befintlig verksamhet

Anmälan av solarium
Antal solbäddar

UV-typ

Planerad start

Bemannat

Obemannat

Företag/Verksamhet
Namn

Telefon (även riktnummer)

Adress

Postadress

Fastighetsbeteckning
Fakturamottagare

Organisationsnummer/Personnummer

Faktureringsadress

Postadress

Innehavare/Kontaktperson
Namn

Telefon (även riktnummer)/mobil

E-postadress

Fastighetsägare
Namn

Telefon

Adress

Postadress

Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket eller liknande där firmatecknare framgår har
bifogats i denna anmälan.
En beskrivning av verksamheten har bifogats i denna anmälan tillsammans med skalenliga
ritningar och ventilationsprotokoll med luftflödena angivna. Av ritningarna framgår det var
solbäddar, toalett, dusch och städutrymme är placerade.
Tillverkar- eller leverantörsdokumentation för samtliga solarier i verksamheten som visar att
solarierna överrensstämmer med de strålskydds- och övriga säkerhets- och utförandekrav som
gäller bifogas anmälan. Dokumentationen ska omfatta bl. a. UV-typ, fabrikat, modell, tillverkningsår, antal rör,
intervall för ersättningsrörs X- och Y-värden, intyg om automatisk avstängning på liggsolarium, referens till och
datum för solariemodellens certifiering och UV-typprovningskontroll.

Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

BANKGIRO

ORGANISATIONSNR

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

Stadshuset, Stora Torget

0155-24 80 00

619-03 42

21 20 00-2940

E-POST
miljo@nykoping.se

Information
• Anmälan är komplett först när miljönämnden har fått de ritningar och tekniska beskrivningar som
behövs för att bedöma verksamheten.
•

Det är viktigt att anmälan till miljönämnden sker i god tid innan verksamheten startar.

•

Personuppgifter som lämnas i denna blankett behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.
Informationen lagras och bearbetas i register av Miljönämnden som är personuppgiftsansvarig. Du kan
komma i kontakt med kommunens personuppgiftsombud via växeln 0155-24 80 00.

Anmälan av solarium
Varför anmälan?
Solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. Om du tänker bedriva en
verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska anmälan göras till kommunens miljönämnd. För att
begränsa skador har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utfärdat föreskrifter om solarier. Du som bedriver
verksamhet där solarier eller solrum finns är skyldig att följa de bestämmelser som SSM utfärdat för solarier
(SSMFS 2012:5), för mer information se Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, www.ssm.se

Vad innebär anmälan?
Anmälan ska göras skriftligen på denna blankett till miljönämnden. Tillsammans med anmälan ska
ritningar samt uppgifter om lokalen, ventilation, tillverkar- eller leverantörsdokumentation för alla solarier
bifogas. För handläggning av anmälan debiteras en avgift. Ofullständig anmälan förlänger handläggningstiden.
Solarium debiteras en årsavgift för regelbunden tillsyn. Se ”Taxa för miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken” på www.nykoping.se för mer information.
Syftet med anmälan är att miljönämnden ska få kännedom om nya verksamheter, kunna göra en bedömning
av verksamheten och ha möjlighet att förhindra att människor utsätts för risker i samband med solariebesök.
Miljöenheten granskar inkomna handlingar och utför sedan en inspektion av verksamheten. Beslut fattas när
det finns tillräckligt beslutsunderlag. Beslutet kan innehålla villkor och även förbud om verksamheten inte
uppfyller lagstiftningens krav.
Egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten, men behöver inte skickas in i samband med anmälan.

Övrigt
Om lokalen du tänker använda tidigare inte haft en liknande verksamhet behövs det troligen bygglov för ändrad
användning. Om du vill sätta upp nya skyltar krävs bygglov även för dessa. Ändring av ventilation,
utrymningsvägar eller vatten och avlopp kräver också att bygganmälan lämnas in till Byggenheten på
Samhällsbyggnad.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljöenheten via kommunens växel 0155-24 80 00 eller via
e-post miljo@nykoping.se
Anmälan skickas till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Miljöenheten
611 83 Nyköping

