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Anmälan av kosmetiskt solarium  
Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella 
solningsanläggningar 
 
Anmälan avser 

 Ny verksamhet. Planerat startdatum: 

 Ändring av befintlig verksamhet (t.ex byte av lokal, utökning av verksamhet) 

 Ny verksamhetsutövare (t.ex. byte av organisationsnummer) 

Uppgifter om verksamhetslokalen 

Typ av solarium 
 Obemannat solarium (ingen personal finns tillgänglig och kunden sätter sin soltid själv)                 

 Antal solariebäddar:                          Antal stå-upp solarium:                   UV-typ:                                                        

 Bemannat solarium (personal finns på plats och sätter kundens soltid)                 

 Antal solariebäddar:                          Antal stå-upp solarium:                   UV-typ:                                                        

 Delvis bemannat solarium (personal finns tillgänglig men kunden sätter sin tid själv) 

 Antal solariebäddar:                          Antal stå-upp solarium:                   UV-typ:                                                        

 
Följande handlingar måste bifogas anmälan 
• Planritning över lokalen  

• Ventilationsprotokoll med lokalens luftflöden i l/s alternativt m3/h 

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

 

Verksamhetens namn: 
 
 

Kontaktperson (namn och telefonnummer): 

Besöksadress (anläggningens adress): 
 
 

Postnummer och ort: 

E-postadress: 
 
 

Verksamhetens telefonnummer: 
 

Fastighetsbeteckning: 
 
 

Fastighetsägare: 
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Information angående anmälan 

 

Uppgifter om företagare/innehavare 
Företagets namn: (bolag, enskild firma, förening, 
nämnd eller motsvarande juridiskt ansvarig): 
 
 

Organisations-, person- eller samordningsnummer: 

Innehavare (ägare): 
 
 

E-postadress:  
 
 

 Ja tack, skicka beslut och information med e-post. 
Postadress: 
 
 

Postnummer och ort: 

Telefon: Telefon mobil: 
 
 

 
Fakturauppgifter 
Fakturaadress/box: 
 

Postnummer: 
 
 

Fakturareferens: t.ex. referensnummer, YY 
nummer, ID nummer) 
 

Ort: 

 
 

 

 

Ifylld anmälan skickas till:  

Dalslands miljö- och energiförbund, Kyrkogatan 5, 464 30 MELLERUD 
 

Anmälan av kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten ska inkomma till Dalslands 
miljö- och energikontor senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. 

Vid handläggning av anmälan debiterar Dalslands miljö- och energikontor timavgift, för 
närvarande 1 002 kr, för varje nedlagd handläggningstimme enligt beslutad taxa enligt 
miljöbalken. Avgiftens storlek kan variera beroende på omfattning av anmälan/ändring och 
kvalitet på underlag som kommer in. 

Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande 
lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även 
kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna 
blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi 
behandlar dina personuppgifter hittar du på www.dalsland.se. 

Underskrift   
Ort: Sökandens underskrift: 

Datum: Namnförtydligande: 


