
Anmälan av solarium 
Enligt 10 § strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella 
solningsanläggningar

Information 
Om ni ska starta eller ta över en solarieverksamhet måste ni anmäla verksamheten till Miljöförbundet 
Blekinge Väst (för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg). Ni ska göra anmälan senast 
sex veckor innan ni startar verksamheten. Syftet med anmälan är att miljöförvaltningen så tidigt som 
möjligt ska känna till den nya verksamheten, kunna lämna råd och upplysningar och ställa de krav 
som kan behövas ur strålskyddssynpunkt.  

Anmälare 
Företagets namn Person- eller organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och ort 

Fakturareferens 

Kontaktperson Telefon dagtid E-postadress

Uppgifter om verksamhetens lokaler 
Verksamhetens namn (namnet ni använder i er marknadsföring) 

Anmälan gäller: 

 Ny verksamhet 

 Ändring eller utbyggnad av lokal 

 Övertagande av verksamhet 

 Byte av lokal 
Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Postnummer och ort 

Telefonnummer till lokalen Planerat startdatum 

Övriga upplysningar 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Uppgifter om verksamheten 
Solariet är: Är solariet av UV-typ 3? 

 Bemannat  Obemannat  Ja  Nej 
Lokalens yta (m2) Antal solariebäddar 

Finns det tillgång till skyddsglasögon? Finns tillverkarens exponeringsschema vid samtliga bäddar? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 
Finns Strålmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” vid samtliga bäddar, där bokning/betalning sker och vid kundens 
solningsschema/exponeringsschema? 

 Ja  Nej 
Är samtliga solariebäddar placerade eller avskärmade så att människor inte blir oavsiktligt bestrålade? 

 Ja  Nej 

Till anmälan ska bifogas 
• Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard

SS-EN 60335-2-27:2010.
• En skalenlig ritning över lokalen. Ritningen ska visa rumsavskiljning och placering av

solariebäddar.

Avgift för anmälan 
Avgift tas ut enligt gällande taxa. För anmälan tas avgift ut baserat på den tid handläggningen tar 
och timavgiften är 1 055 kr/timme. Faktura skickas separat. 

Underskrift 
Härmed intygas att inlämnade uppgifter är korrekta 
Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Blanketten skickas till: 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
294 80 Sölvesborg 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg Tel:+46 456 816 000 E-post: miljokontoret@miljovast.se
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Behandling av dina personuppgifter hos Miljöförbundet Blekinge Väst 

Miljöförbundet sparar och behandlar de personuppgifter, som du lämnar i denna blankett. 
Personuppgifter är till exempel namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer 
och uppgift om fastighet. Syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna 
handlägga ditt ärende. Om vi inte har dina personuppgifter, kan vi inte handlägga ditt ärende. 

Ibland behöver de uppgifter, som du lämnar i blanketten, kompletteras. I så fall kommer vi att 
själva försöka samla in de uppgifter som behövs. Det gör vi i första hand från dig själv men även 
andra källor kan användas, exempelvis nationella databaser, andra myndigheter eller allmänt 
tillgängliga källor.  

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra myndigheter och enskilda. Det kan till 
exempel vara om vi behöver informera eller fråga andra parter något om ditt ärende. 
Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade 
personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om du ska betala 
en avgift för handläggningen, delar vi dina personuppgifter med personuppgiftsbiträdet 
Sölvesborgs kommun. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, 
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina 
uppgifter till ett land utanför EU. 

Dina personuppgifter sparas och behandlas tills ditt ärende är avslutat hos oss. Under den tid vi 
handlägger ditt ärende, är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter ’uppgift 
av allmänt intresse och myndighetsutövning’. För övrig behandling, som vi är skyldiga att göra 
enligt lag, är den rättsliga grunden ’rättslig förpliktelse’. Miljöförbundet styrs av regler om 
allmänna handlingar i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och 
Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.  

Dina rättigheter 

Personuppgiftsansvarig är Miljöförbundet Blekinge Väst med organisationsnummer
222000-1644. Du kontaktar oss enklast via e-postadress miljokontoret@miljovast.se eller 
postadress Miljöförbundet Blekinge Väst, 294 80 Sölvesborg. 

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig (ett så kallat registerutdrag). Du 
kan också kontakta oss om du vill få dina uppgifter rättade eller överförda, om du vill begära att 
vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, för att göra invändningar om du tror att vi 
behandlat dina personuppgifter fel eller om du vill begära radering av dina uppgifter. Det kan 
vara bra att känna till att bestämmelser om allmänna handlingar och arkiv går före 
dataskyddsförordningen. Därför kan vi inte alltid till exempel radera någons personuppgifter, 
även om personen begär det. 

Vårt dataskyddsombud är Kommunalförbundet Sydarkivera. Du kan vända dig dit med frågor 
eller synpunkter. Kontaktuppgifter: dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten.  

Miljöförbundet Blekinge Väst 
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