
 

 

ANMÄLAN AV SOLARIEVERKSAMHET Sida 

1(2) 

 

 
 

 Ny verksamhet 

 Ändring av verksamhet 

 

Verksamheten startas datum:        

Uppgifter om verksamheten 

Anläggningens namn  

      

Fastighetsbeteckning 

      

Besöksadress 

      

Telefonnummer till anläggningen 

      

Postnummer och ort 

      

Företagsuppgifter 

Företagsnamn (enligt bolagsverkets registreringsbevis 
eller f-skattesedel)  

      

Organisations- eller personnummer 

      

Faktureringsadress 

      

Telefonnummer 

      

Postnummer och ort 

      

Kontaktperson 

      

E-post 

      

Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan. Du har rätt att kontakta 
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller 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 
adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- och 
tillsynsnämnden som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se 

Beskrivning av verksamheten 

Solariet är  Antal solariebäddar Vilken typ av ventilation finns i lokalen 

 Bemannat  Obemannat       st 
 Självdrag  Mekanisk 

frånluft 

 Mekanisk till- 

och frånluft 

Är längsta möjliga soltid 15min?  Finns utrustning för rengöring tillgänglig i varje solarium? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

Är solariebäddarna avskärmade? Finns exponeringsschema för varje solariemodell uppsatt 

i lokalen? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

Är solarierna utrustade med automatisk avstängning? Kan tidur ställas in så att rekommenderade soltider följs? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

Finns varningstext för UV-strålning i solarierna? Finns en rörskylt på varje solarium som visar vilken sorts 

rör som används? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

Är solarium med solarielysrör märkt med uppgifter om UV-typ och ekvivalenskod för rören, samt intervall för 

ersättningsrörs x- och y-värden, enligt svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010?  

 Ja  Nej 
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Finns strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” uppsatt vid varje solarium och där betalning 

eller bokning för solning sker?  

 Ja  Nej 

Är solarierna konstruerade så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är trasigt?   

 Ja  Nej 

Finns skyddsglasögon som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav tillgängliga?   

 Ja  Nej 

Säljer ni kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att appliceras på huden före solning och som förstärker 

UV-strålningens verkningar? 

 Ja  Nej 

Följande handlingar ska bifogas anmälan 

• Planritning av lokalen med placering av solariebäddar, duschar, toaletter, städförråd m.m 

Information 

Avgift för anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, i 
Karlskoga och Storfors kommuner.  

 
En solarieverksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten 
bestämmer något annat.  
 
När du upphör med din verksamhet ska du meddela det till tillväxt- och tillsynsförvaltningen. 

Underskrift, verksamhetens innehavare 

Ort och datum 

      

Underskrift 

 

Namnförtydligande  

      

 
Skicka ifylld blankett tillsammans med bilagor till: 
Karlskoga kommun 
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
691 83 Karlskoga 
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