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Anmälan av solarium
(Enligt § 10 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella
solningsanläggningar)
Om ni ska starta eller ta över en solarieverksamhet måste ni anmäla verksamheten till miljöenheten.
Ni ska göra anmälan senast sex veckor innan ni startar verksamheten. Syftet med anmälan är att
miljönämnden så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten, kunna lämna råd och
upplysningar och ställa de krav som kan behövas ur strålskyddssynpunkt

Sökanden
Namn

Person- eller organisationsnummer

Postadress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och postort

Fakturareferens (till exempel YY-nummer, ID-nummer)
E-post

Kontaktperson
Namn

Telefon

Adress

Postadress

E-post

Uppgifter om verksamhetens lokaler
Verksamhetens namn (Namnet ni använder i er marknadsföring.)
Anmälan gäller

Ny verksamhet
Ändring eller utbyggnad av lokal

Övertagande av verksamhet
Byte av lokal

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Besöksadress

Postnummer och postort

Telefonnummer till lokalen, dagtid, helst
mobiltelefon

Planerat startdatum
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Övriga upplysningar (till exempel hemsida)

Uppgifter om verksamheten
Solariet är

Bemannat

Är solariet av UV-typ 3?

Obemannat

Finns det tillgång till skyddsglasögon?

Ja

Nej

Lokalens yta (m2)

Ja

Nej

Finns tillverkarens exponeringsschema vid samtliga
bäddar?

Ja

Nej

Antal solariebäddar

Finns Strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” vid samtliga bäddar, där
bokning/betalning sker och vid kundens solningsschema/exponeringsschema?

Ja

Nej

Är samtliga solariebäddar placerade eller avskärmade så att människor inte blir oavsiktligt
bestrålade?

Ja

Nej

Följande dokument är obligatoriska att skicka in tillsammans med anmälan!
• Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk
standard SS-EN 60335-2-27:2010.
• En skalenlig ritning över lokalen. Ritningen ska visa rumsavskiljning och placering av
solariebäddar. Ni kan som alternativ göra en skiss av lokalen i rutan nedan.
Skiss av lokalen

På nästa sida får ni mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
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………………………………………………………………………………………………
Underskrift
Datum
…………………………………………………………………
Namnförtydligande
Blanketten skickas till Miljöenheten, Box 205, 178 23 Ekerö eller
miljoenheten@ekero.se.
Information om GDPR (EU 2016/679)
Vi sparar och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, organisationsnummer, namn,
adress och fastighetsbeteckning i vårt ärendehanteringssystem. Syftet är att kunna handlägga ditt
ärende på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den sökande. Uppgifterna
krävs då myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att ev. avgifter enligt gällande taxa ska
faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende, delge beslut
eller ta ut fastställda avgifter. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom kommunen och
utanför kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all information i ärendet för slutligt
beslut. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss på miljonamnden@ekero.se. Du når vårt dataskyddsombud på
dataskydd@ekero.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att skicka in
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar
Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar,
inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att
lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och
lämnas då inte ut.
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