Anmälan om solarieverksamhet
Anmälan ska göras minst sex veckor innan
verksamheten startar

Anläggning – lokal, utrymme eller plats där verksamheten bedrivs
Namn
Adress
Postnummer och postort
Kontaktperson

Telefon-/mobilnummer

E-postadress

Företaget – det bolag eller den enskilda firma som bedriver och ansvarar för verksamheten
Namn

Organisations- eller personnummer

Adress
Postnummer och postort
Firmatecknare

Telefon-/mobilnummer

E-postadress

Fakturauppgifter – den adress som fakturan ska skickas till om annan än till företaget
Namn
Adress
Postnummer och ort
Referensnummer eller annan information som ska stå med på fakturan
För Mölndals stads verksamheter ange även:
GEM
Fakturaval (välj endast ett alternativ):
 Faktura med post
 Faktura med e-post

Ansvar

 E-faktura (Anmäl e-faktura till din bank)

Anmälan avser

 Solariesalong

 Träningscenter (simhall, gym mm)

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17

 Annat (hotell, hygiensalong mm)

Postadress: Miljöförvaltningen Mölndals stad, 431 82 Mölndal
E-post: miljo@molndal.se

Telefon: 031-315 10 00

Beskrivning av verksamheten
Datum för planerad verksamhetsstart

Antal solariebäddar

Solarium är

Finns utrustning för rengöring tillgänglig i varje solarium?

 Bemannat



 Nej



 Nej







 Nej







Obemannat
Är längsta möjliga soltid 15 minuter?

Ja
Kan tidur ställas in så att rekommenderade soltider följs?

Ja
Nej
Ja
Är solarium med solarielysrör märkta 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
Vilken typ av ventilation finns det i lokalen
Självdrag

Mekanisk frånluft



Mekanisk till- och frånluft

Skicka med följande bilaga:
 Planritning över lokalen med placering av solariebäddar, duschar, toalett, städförråd mm helst
i skala 1:100.
Övriga upplysningar

Verksamhetsansvarig
Ort och datum
Namnteckning, sökande

Namnförtydligande, sökande

Viktig information
Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att
kunna handlägga din ansökan eller anmälan. Miljönämnden kommer att behandla namn,
personnummer, fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter m.m. Uppgifterna kommer att lagras i enlighet
med nämndens dokumenthanteringsplan. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till
andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land
utanför EU.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos
miljönämnden, samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få
besked om vilka av dina personuppgifter som miljönämnden behandlar. Aktuella kontaktuppgifter till
personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud hittar du på vår hemsida www.molndal.se. Där kan du
också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.
Avgift
För handläggningen av anmälan tar vi ut en avgift på 904 per timme enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Egenkontroll
Solarieverksamhet omfattas av miljöbalkens generella krav på egenkontroll. Egenkontroll innebär att
du som verksamhetsutövaren ska veta på vilka sätt verksamheten kan orsaka olägenhet för
människors hälsa eller miljön och vad du ska gör för att förebygga och motverka de olägenheterna.
Som hjälp i arbetet finns bland annat följande allmänna råd och handböcker:
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Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4)
Yrkesmässig hygienisk verksamhet – Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m (Socialstyrelsen
2006)
Objektburen smitta- Hygien, smittskydd och miljöbalken (Socialstyrelsen, publiceras av
Folkhälsomyndigheten)
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