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ANMÄLAN AV SOLARIEVERKSAMHET 
 
enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 
2012:5) 

 

Postadress Besöksadress Telefon   Org.nr. E-post 
Box 62 Kyrkogatan 2  0532-170 00 vx 212000-1587 bygg.miljo@amal.se 
662 22 Åmål www.amal.se  
 

Verksamhetsansvarig 
Företagets namn Organisationsnummer 

Adress  

Fakturaadress 

Postnummer Postadress 

Telefon (även riktnummer) Telefon (mobil) 

Kontaktperson (namn) E-postadress 

Verksamhetslokal 
Lokalens namn 

Gatuadress 

Fastighetsbeteckning 

Kontaktperson (namn) Telefon (även riktnummer) 

Beskrivning av verksamheten 
 Bemannad   Obemannad  

 
Uppgift om solariernas UV-typ (1, 2, 3 eller 4): 

 
Strålsäkerhetsmyndighetens tillståndsnummer (vid tillståndspliktig solarieverksamhet): 

 

Till anmälan skall bifogas:  
 Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 
60335-2-27:2010  
 Ritningar över lokalen och dess inredning 
 Uppgifter om lokalens ventilation 

Sökandens underskrift   
Namnteckning Namnförtydligande Datum: 

 



Postadress Besöksadress Telefon   Org.nr. E-post 
Box 62 Kyrkogatan 2  0532-170 00 vx 212000-1587 bygg.miljo@amal.se 
662 22 Åmål www.amal.se  
 

Information  
För handläggning debiteras en avgift enligt fastställd miljötaxa. Faktura skickas separat.  
 
Dina personuppgifter används för behandling av ansökan, registrering och i förekommande fall fakturering. 
  

Anvisningar för anmälan 
Anmälan till miljöenheten krävs enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och 
artificiella solningsanläggningar. Vid ändrad användning av bostäder eller lokaler kan bygglov eller 
bygganmälan behövas. Kontakta tillväxtenheten för mer information.  
 
Miljöenheten ska utöva tillsyn och kan ställa krav enligt Miljöbalken.  
Lokalen bör uppfylla nedanstående krav: 
 Lokalen ska vara avskild från bostad.  
 Lokalens väggar, golv och arbetsytor ska vara utförda i slätt och lätt rengörbart material.  
 Ventilationen ska vara väl fungerande och avpassad till verksamheten. Extra viktigt är det med 

ventilation där kemikalier förvaras.  
 Lokalen ska vara försedd med varmt och kallt vatten.  
 Handtvättställ ska, om det behövs, finnas nära arbetsplatsen.  
 I anslutning till lokalen ska det finnas särskilt utrymme för städartiklar försett med utslagsvask.  
 
Vid frågor och planering av verksamheten vänd er till miljöenheten.  
 

Ytterligare information 
Utdrag ur Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar 
(SSMFS 2012:5) 
10 § Den som avser att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska senast 
sex veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till den kommunala nämnd som fullgör uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 
Utdrag ur Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar 
(SSMFS 2012:5) 
31 § Den som bedriver verksamhet enligt denna lag skall på begäran av tillsynsmyndigheten 

1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen 
2.  ge myndigheten tillträde till den anläggning eller plats där verksamheten bedrivs för 

undersökningar i den omfattning som behövs för tillsynen 
 
32 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller 
föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.  
 
43 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för 
myndighets verksamhet enligt denna lag. Regeringen får överlåta åt kommuner att meddela sådana 
föreskrifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet. 
 
 
För ytterligare information, lagstiftning och krav, läs vidare: 

 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 
2012:5) 
 

 Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/  
 
 
 
 
 
 
 


