ANMÄLAN
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Anmälan av solarium

Anmälan av solarium enligt strålskyddslagen.

Insänds till: Strängnäs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 645 80 STRÄNGNÄS

Sökande
Namn

Person/Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbetet (även riktnummer)

E-postadress

Verksamhet
Verksamhetens namn

Telefon

Besöksadress

Postnummer

Ort

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson, namn och tel.

Planerad start (ange datum)

Anmälan avser:
Solarium, anmälan enligt 10 § Statens strålskyddsinstituts föreskrifter(2012:5)om solarier
Antal solbäddar:

Används originalrör
Ersättningsrör?

UV-typ:

Bemannat

JA
JA

NEJ
NEJ

Obemannat

Följande handlingar skall bifogas för att ansökan skall anses vara fullständig:


Skalenlig planritning över tillhörande utrymmen (behandlingsrum, toalett,
städutrymme etc.)



Uppgift om ventilationens kapacitet uppgett som antal omsättningar av rumsvolymen
per timme eller uteluftflödet i liter per sekund.



Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk
standard SS-EN 60335-2-27:2010

Postadress

Besöksadress

Telefon

Strängnäs kommun
Miljö- och
Samhällsbyggnadsnämnden
645 80 STRÄNGNÄS

Nygatan 10

0152-291 00 (vx)

Hälsoskydd Solarium Version 2011.01

E-postadress
msn@strangnas.se

Internetadress
www.strangnas.se

En avgift kommer att debiteras i samband med anmälan.

Namnteckning
Ort och datum
Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Utdrag ur Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier
10 § Den som bedriver verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till sin kommuns miljöoch hälsoskyddsförvaltning eller motsvarande.

GDPR-information
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnr vid enskild
firma/organisationsnr, för- och efternamn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress.
Syftet med behandlingen är att kunna hantera din anmälan om solarium, utföra arbetsuppgifter i samband
med myndighetsutövning och fullgöra vårt tillsynsansvar enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom
att kontakta oss på miljoochsamhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se. Du når vårt dataskyddsombud på
svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

