Spar blankett

Skriv ut blankett 1(2)

Anmälan om upplåtande av kosmetiskt solarium
till allmänheten enligt
Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om
solarier och artificiella solanläggningar
(SSMFS 2012:5)

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Telefon

Fastighetsförvaltare (om annan än ovan)

Telefon

Verksamhetsinnehavare
Verksamhetens namn

Person-/organisationsnummer

Verksamhetens adress

Postnummer

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Verksamhetsansvarig/kontaktperson

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Verksamheten
Ny verksamhet

Ändring/utbyggnad

Bemannad anläggning

Obemannad anläggning

Övertagande av befintlig verksamhet
Antal solarier

Är verksamheten en del av en annan verksamhet, t.ex SPA eller gym

Ja

Nej

Vilken UV-typ har solariena?

Är solariebäddarna utrustade med skylt om originallysrör?

Är solarierna utrustade med dubbla tidur som bryter strömmen efter max 15 min.?

Finns tillgång till skyddsglasögon?

Ja

Ja

Nej

Ja

Finns SSM:s information ”Råd för att skydda din hälsa” vid solariebäddarna?

Ja

Nej

Nej

Finns exponeringsscheman i A-3 format vid solariebäddarna?

Ja

Är bäddarna märkta med gällande ekvilvalenskodsintervall?

Ja

Nej

Nej

Är rören märkta med ekvivalenskod?

Nej

Ja

Nej
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Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Kort beskrivning av verksamheten

Antal toaletter: ________________
Är anläggningen försedd med dusch?

Ja

Nej

Till anmälan ska bifogas:
-

Rutin för att undersöka och bedöma risker med verksamheten ur hälso- och strålskyddssynpunkt samt kontroll av
verksamhetens utrustning för att förebygga olägenheter för människors hälsa.
Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i Svensk Standard SS-EN 60335-2-27:2010

Avgift enligt Kommunfullmäktiges taxa kommer att tas ut vid handläggning av ärendet.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifter i denna anmälan kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se eller
via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

