
 
 Anmälan om solarieverksamhet 

Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens  
föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och 
artificiella solanläggningar 
 
 

MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 

 

Ifylld blankett skickas till 
Miljöförvaltningen 
251 89 Helsingborg 

Kontakt 
Telefon 042-10 50 00 
miljoforvaltningen@helsingborg.se 

 
 

senast uppdaterad juni 2014 
 

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  
miljöförvaltningen. 
 
Anmälare 

Förnamn och efternamn 

Adress Postnummer och ort 

Mobiltelefon Telefon 

E-post 

 
 
Solarieverksamheten 

Verksamhetens namn Organisationsnummer 

Verksamhetens gatuadress 
 

Postnummer och Ort 

Fastighetsägarens namn Fastighetsbeteckning 

 
 
Beskrivning av solarieverksamheten 

Datum när verksamheten ska starta 

Solariet är  

         Bemannat                    Obemannat 
Antal solarier: 
 

Namnge de solariemodeller som används 

 

 

 

Ange varje solariemodells tillverkningsår 
 

Vad har solarierna för UV-typ? Vilken typ av ventilation har lokalen? 
 
 

 Är solarierna avskärmade? 

         Ja                            Nej 
Finns separat städutrymme med utslagsvask? 
        Ja               Nej 

Är solariet utrustat med automatisk avstängning? 

        Ja                              Nej           
Kan tidur ställas in så att rekommenderade soltider följs? 
         Ja               Nej 

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

        Ja                              Nej 

Finns en rörskylt på varje solarium som visar vilken sorts rör som  ska 
användas i solariet? 

          Ja              Nej 

 
 
 
 
  



Ifylld blankett skickas till 
Miljöförvaltningen 
251 89 Helsingborg 

Kontakt 
Telefon 042-10 50 00 
miljoforvaltningen@helsingborg.se 

 

Du ska bifoga följande till anmälan: 

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

• Beskrivning av hur ventilationen är utformad i lokalen. 

• Redovisning av hygienrutiner för solariebäddar. 

• Redovisning av städrutiner för hela lokalen. 

• Uppgifter om omhändertagandet av använda solarielysrör. 

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

 
Information om avgift 

• Miljöförvaltningen tar betalt 4 800 kronor för anmälan. 

• Om ytterligare handläggning krävs, kan miljöförvaltningen debitera en timavgift för detta. 

Nya solarieföreskrifter 
 
Tänk på att den 1 februari 2013 trädde nya solarieföreskrifter i kraft (SSMFS 2012:5). Solarier som upp-
fyller 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 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 
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