
Anmälan om solarium 
enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift 
(SSM FS 2012:5) om solarier 

Genom att ange en e-postadress godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post. 

1. Verksamheten
Fastighetsbeteckning, lokalens placering 

Fastighetens besöksadress 

Firmanamn innehavare Organisationsnummer 

Postadress Postnummer Ortnamn 

Ansvarig för verksamheten 

Telefon E-postadress

2. Fastighetsägare
Namn Telefon 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Ortnamn 

3. Uppgifter om solariet

Antal solariebäddar __________ st 

Solariefabrikat 

___________________________ 

Solariemodell 

___________________________ 

Tillhör solarieverksamheten någon kedja? 

Ja, ange vilken 

_____________________________ 

Nej 

Är solariet bemannat? 

Ja 

Nej 

4. Lokalen
Rumshöjd 

m 
Yta 

m2 

Väggmaterial Golvmaterial 

Typ av ventilation 

Ventilationens uteluftflöde 
l/s och person 

Avluftningens placering på byggnaden 

5. Övrig information till exempel om städrutiner, rengöringsrutiner, skyddsglasögon, information till kund

Till anmälan ska du bifoga: 

□ Skalenlig ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas
□ Förteckning över alla solariebäddar vad gäller fabrikat, modell samt vilka rör som används
□ Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard
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Underskrift 
Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Adresseras till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 
Telefon: 0451 - 26 70 00 Telefax: 0451 - 801 40 E-post: miljonamnden@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är 
myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta 
oss via  e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta dataskyddsombudet 
på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Hässleholms 
kommun hanterar personuppgifter. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av anmälan är 6 378 kr.  
Avgiften gäller 2022 och ändras årligen utifrån prisbasbeloppet. 
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