Sid 1 (2)

Anmälan om solarieverksamhet
Datum __________________
Skickas till:
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
801 84 Gävle

Har du frågor?
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
Telefon 026-17 80 00
samhallsbyggnad@gavle.se
Ansvarig myndighet är Samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier
och artificiella solanläggningar.
Du måste skicka in anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas.
Observera att om det sker förändringar i ägarförhållanden eller att verksamheten upphör
eller flyttar ska detta anmälas till Miljö- och hälsoskydd, Livsmiljö Gävle.

Verksamhet
Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc.)

Person-/organisationsnummer

Firmatecknare: (för-och efternamn)

Telefonnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Mobilnummer

Postnummer

Postort

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Postort

E-postadress

Lokal
Lokalens namn (det namn som används i marknadsföring av verksamheten)

Besöksadress

Fastighetsägarens namn

Postnummer och postort

Fastighetsbeteckning

Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Beskrivning av solarieverksamheten
Datum när verksamheten ska starta

Solariet är

Antal solarier

Bemannat

Obemannat

Vad har solarierna för UV-typ?

Vilken typ av ventilation har lokalen?

Är solarierna avskärmade?

Finns separat städutrymme med utslagsvask?

Ja

Nej

Är solariet utrustat med automatisk avstängning?

Ja

Nej

Kan tidur ställas in så att rekommenderade soltider
följs?

Nej

Är längsta möjliga soltid 15 min? (gäller endast för
obemannade solarier)

Ja

Ja

Ja

Nej

Finns en rörskylt med ekvivalenskodintervall på varje
solarium?

Nej

Ja

Nej

Endast personer som är 18 år eller äldre kan sola?

Ja

Nej

Bilagor
Du ska bifoga följande till anmälan:

•

Planritning över lokalen med solariebäddar och tvättställ och om det även finns duschar och
toaletter.

•

Redovisning av hygienrutiner för solariebäddar.

•

Redovisning av städrutiner för hela lokalen.

•

Uppgifter om omhändertagandet av använda solarielysrör.

•

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

Avgift
Avgift betalas enligt en taxa som är fastställd av Gävle kommun.
Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Skriv ut

