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Anmälan om kosmetiskt solarium
som upplåts till allmänheten
Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter om solarier och artificiella
solanläggningar (SSMFS 2012:5)

Verksamhet
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Besöksadress

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Verksamhetens postadress

Postnummer och ort

Verksamhetsansvarig

Telefon dagtid

Annan kontaktperson

Telefon dagtid

Ansvarig för egenkontroll enligt miljöbalken

Telefon dagtid

Fakturamottagare

Ev referensnummer

Fakturaadress

Postnummer och ort

Datum när verksamheten beräknas öppna

Verksamheter som ska bedrivas
Solarieverksamhet

Bemannad

Obemannad

Annat, beskriv:

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

046-359 59 81

www.lund.se

miljoforvaltningen@lund.se
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Beskrivning av verksamheten

Dokument som ska bifogas till anmälan
1. Uppgifter om solariernas UV-typ och solarietillverkarens intyg om att solarierna
överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010
2. Ritning med mått över lokalerna. Skriv ut placering av solariebäddar, duschar,
toaletter, städförråd etc.
3. Beskrivning av ventilationen samt hur många personer ventilationen i varje
utrymme är avsedd för samt hur många som beräknas vistas där samtidigt.

Viktig information om anmälan!
Enligt fastställd taxa är miljöförvaltningens avgift för anmälan av solarieverksamhet
2 898 kr. Därefter tillkommer en fast årlig tillsynsavgift (årsavgift) på 1 932 kr som
omfattar kalenderår och ska betalas från och med året efter det att anmälan inkommit.
Om anmälan lämnas in ofullständig, om efterfrågade uppgifter eller bilagor saknas,
kommer Miljönämnden att begära in kompletteringar.
Om ni i er verksamhet kommer att hantera livsmedel, ge någon form av
hudvårdsbehandlingar med stickande eller skärande verktyg, erbjuda bad i bubbelpool,
spa-bad eller liknande ska även detta anmälas till miljöförvaltningen. Kontakta
miljöförvaltningen för rådgivning och mer information.

3(4)

Strålskyddsmyndighetens föreskrifter kräver:
•

Solarium, lysrör och märkning
Ett solarium ska vara märkt med UV-typ och solariet ska uppfylla svensk
standard för solarier (SS-EN 60335-2-27:2010). Solariet ska även vara
märkt med UV-lysrörs ekvivalenskod och XY-intervall, referensbeteckning
hos andra UV-stålkällor och varningstext. Märkningen på solariet ska vara
väl synlig för att underlätta tillsynen.

•

Generella och individuella råd
Vid varje solarium, plats där betalning eller bokning av solning sker och
plats där ett för kunden individuellt anpassat solningsschema upprättas ska
SSM:s generella strålskyddsråd ”Råd för att skydda din hälsa” finnas
uppsatta i A3-format. Affischen kan laddas ned på SSM:s hemsida eller
beställas som en affisch från SSM. Exponeringsschemat med tillhörande
anvisningar ska anslås väl synligt för den som ska använda solariet.

•

Skyddsglasögon
Skyddsglasögon som uppfyller kraven i svensk standard SS-EN 60335-227:2010 ska finnas tillgängliga utan att kunden ska behöva fråga särskilt
efter dem. Om salongen är obemannad ska det tydligt framgå var rena
skyddsglasögon finns och var använda ska läggas.

•

Två tidur
I obemannade solarier ska finnas dubbla tidur. Ett som kan ställas in av
kunden på lämplig soltid och ett extra tidur som bryter strömmen efter högst
15 minuters användning. Längsta möjliga soltid ska vara 15 minuter.

•

Avskärmning
Solarium ska placeras eller skärmas av så personal eller andra kunder inte
kan bli bestrålade oavsiktligt.

•

Solprodukter
Det är inte tillåtet att tillhandahålla eller förmedla kosmetiska eller
hygienska produkter som är avsedda att appliceras på huden före
solariebestrålningen och som kan förstärka den ultravioletta strålningens
verkningar.

Om din solarielokal är obemannad bör det finnas telefonnummer för
felanmälan och kontakt anslaget väl synligt för kunderna.
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Viktig information om förenklad delgivning
Miljönämnden delger er handlingar i detta ärende med förenklad delgivning enligt nedan.
1. De handlingar som skall delges er skickas i ett vanligt brev till den adress, vilken
miljönämnden fått uppgift om att ni kan nås på.
2. Minst en dag senare skickar miljönämnden ett särskilt meddelande till er om att
handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för fel.
3. Ni får alltså två brev från miljönämnden, normalt med en dags mellanrum.
4. Ni behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något
mottagningsbevis till miljönämnden.
5. Ni anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då
meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i de handlingar som ni delges finns
angivet att någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså den tiden från det
att tvåveckorsperioden har gått ut.

Tänk på detta så länge ärendet pågår!
För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste ni ta del av er post
åtminstone en gång varannan vecka. Om ni inte kan göra det, t.ex. på grund av
semesterresa, bör ni anmäla det i förväg till miljönämnden.
Om ni får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt
punkt 1, bör ni snarast anmäla detta till miljönämnden.
Anmäl alltid adressändring till miljönämnden.
Ange alltid ärendets diarienummer när ni kontaktar miljönämnden.

Datum

Namnteckning – verksamhetsansvarig

Namnförtydligande

Reviderad 2018-05-22

Miljönämnden

Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsansvarig: Miljönämnden
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41
E-post: miljoforvaltningen@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som
nås via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas

Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:
Fastighetsbeteckning, namn, adress, telefonnummer, e-postadress,
personnummer/organisationsnummer.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:
Handläggning av ditt ärende enligt strålskyddslagen.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv

Från annan än dig själv:

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter

Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter
(rättslig förpliktelse)

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda
intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan
fysisk person

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
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Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter,
behandlas):

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Följande får ta del av dina personuppgifter: Handläggare

Tredje land

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land
(land utanför EU/EES).
Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land
utanför EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter
(foton/filmer) får publiceras på sociala medier kan uppgifterna
komma att överföras till tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att
syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.
Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar och
regler som gäller för kommunen angående så kallade
dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter
hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss
•
•
•
•
•

•

Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av
dina personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke
kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt
samtycke gäller samtycket till och med den dag som
återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

