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

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. 

Verksamhet 

Verksamhetens namn Datum för start av verksamhet 

Kontaktperson Telefon 

Lokalens adress Mobiltelefon 

Utdelningsadress (om annan än ovan) E-post

Postnr Ort Övrigt 

Fastighet/fastighetsägare 

Fastighetsägare, namn Verksamhetens fastighetsbeteckning 

Utdelningsadress Telefon 

Postnr Ort Mobiltelefon 

Firma/fakturamottagare 

Företagsnamn Organisationsnummer 

Utdelningsadress Kontaktperson 

Postnr Ort Telefon Mobiltelefon 

Faktureringsadress Referens/attention 

Postnr Ort E-post

Interndebiteringsnummer (kommunal verksamhet) Övrigt 
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Beskrivning av solarieverksamheten 

Solariet är 

 Bemannat    Obemannat 

Antal solarier

Namnge de solariemodeller som används Namnge varje solariemodells tillverkningsår

Uppgift 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? (gäller endast för 
obemannade solarier) 

 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 i solariet? 

 Ja          Nej 

Anges lysrörens ekvivalenskod samt intervall för 
ersättningsrörs X- och Y-värden på rörskylten? 

 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 

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 2012:5, tillgängligt? 

 Ja       Nej 

Säljer ni kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att applicera på huden före solning och som förstärker UV-
strålningens verkningar? 

 Ja          Nej 

Övriga upplysningar 

Tillsammans med blanketten ska följande lämnas in:
• Planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/användningssätt och inredning.

Markera även var handtvättställ, toalett, städutrymme m.m. är placerade.
• Ventilationsprotokoll med tillufts- och frånluftsflöden angivna totalt, samt för respektive rum.
• Skriftligt egenkontrollprogram med verksamhetsbeskrivning.
• Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN

60335-2-27:2010.

Information om avgift för handläggning av anmälan
En avgift kommer att tas ut enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens
(1998:808) område, antagen av kommunfullmäktige. Läs mer på https://www.sollentuna.se/sv/
kommun--politik/sa-styrs-sollentuna/forfattningssamling/sfst/
Om du behöver ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter. Telefon- och
besökstid 08.00-17.00. Ring 579 210 00 och begär Kontaktcenter, eller skicka via e-post till
mbn@sollentuna.se.
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Egenkontroll
Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom
egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens
grundläggande krav på hänsyn till hälsa, miljö och resurshushållning. Syftet är att bedriva ett
systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön från skada.

Ändring av verksamhet
OBS! Ändring av befintlig verksamhet kan innebära att en ny anmälan behöver göras. Kontakta därför
miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan.

Annan lagstiftning
Plan- och bygglagen
Nybyggnation, samt om- och tillbyggnader kan kräva bygglov. Läs mer på www.sollentuna.se eller ring
Kontaktcenter på 08-579 210 00.

Information om behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Undertecknande
innebär godkännande av att personuppgifter lagras digitalt i myndighetens ärendesystem i syfte att
bereda ärendet och arkiveras för framtida bruk.

Tänk på att
Den 1 februari 2013 trädde nya solarieföreskrifter i kraft (SSMFS 2012:5). Solarier som uppfyller de
tidigare föreskrifterna (3§ SSMFS 2008:36) får användas fram till den 31 december 2014. Från och
med 1 januari 2015 ska samtliga solarier uppfylla de nya föreskrifterna.

Underskrift av verksamhetsansvarig 

Ort och datum 

Underskrift och namnförtydligande 

Underskriven blankett sänds till:
Sollentuna kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
191 86 Sollentuna
eller
mbn@sollentuna.se
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