
 Miljö - och byggavdelning en  
683 80  HAGFORS 
 
Anmälan om lokal för solarium 
enligt 10 § SSMFS 2012:5 

 

 
 
 
 
           

    

 
Besöksadress Postadress Telefon Telefax Org. nr Ban kgiro                   
Dalavägen 12 683 80 HAGFORS 0563-185 00 vxl 0563-618 98 212000-1884 108-3179                
 
E-post:  miljo.bygg@hagfors.se 

Skriv tydligt  

Anmälare  

 
Verksamhet 

Verksamhetens namn 
 

Fastighetsbeteckning  
 

Verksamhetens besöksadress 
 

Postnummer och ort 
 
 Kontaktperson 

 
Telefon  
 

E-postadress 
 

Mobil 

 
Anmälan gäller 

 Ny verksamhet Ange datum för när verksamheten planeras att starta: 

 Övertagande/ägarbyte Ange datum för övertagandet/ägarbytet: 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Antal solarier 
 

 Bemannat  Obemannat 
 

Solariernas UV-typ (kosmetiskt solarium är UV-typ 3)  
 

Beskriv verksamheten (t.ex. antal rum solarierna är uppdelade i, ventilation, finns toalett, dusch och 
städutrymmen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namn 
 
 

Organisations-/personnummer  

Adress 
 

Postnummer och ort 
 

Ansvarig person 
 

Telefon  

E-postadress Mobil 

Faktureringsadress om annan än ovan  



    

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i miljö- och byggnämndens register. Registren är tillgängliga 

för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggavdelningen. 
 

 

 
Anmälan 
Den som avser att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten 
ska senast sex veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till miljö- och 
byggavdelningen. 
 
Till anmälan ska bifogas 
• Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk 

standard SS-EN 60335-2-27:2010. 
 

Avgifter  
Vid tillsyn tas 880 kr/timmen. Avgiften är momsfri och faktura skickas separat. Vid frågor 
var vänlig kontakta miljö- och byggavdelningen via växel 0563-185 00. 
 
Övrigt 
• Enligt strålskyddsförordningen (1988: 293) 16§ ska en kommunal nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet ha tillsyn över solarieverksamhet inom kommunen. För mer 
information och aktuell lagstiftning besök: 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Solarier 

 
 
 
Om verksamheten ändras, upphör eller flyttar ska en  anmälan om ändring göras till 
miljö- och byggavdelningen 
 
 
Anmälares underskrift  
Datum  
 

Ort 
 

Namnteckning sökande/behörig firmatecknare 
 

Namnförtydligande 

 
Skriv ut ifylld anmälan, skriv under den och skicka  till:   
 
Hagfors kommun 
Miljö- och byggavdelningen 
683 80 Hagfors 
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