
Miljönämnden i mellersta BohuslänAnmälan om solarium

Uppgifter om lokalen
Lokalens namn Lokalens besöksadress

Fastighetsbeteckning Telefon

Uppgifter om verksamheten
Företagets namn Organisations-/personnummer

Ansvarig person/firmatecknare Telefon dagtid

Postadress Postnummer Ort

E-postadress

Uppgifter om fastighetsägaren
Namn Telefon fastighetsägare

Postadress Postnummer Ort

Förvaltare/kontaktperson Telefon kontaktperson

Information om lokalen

Typ av ventilation?

Självdrag

Mekansik frånluft (typ F)

Mekanisk från- och tilluft (typ FT)

Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (typ FTX)

Datum för senaste funktionskontroll av ventilationssystemet

Resultat

Godkänt



Underkänt

Hur ofta kommer städning av lokalen att ske?

Är ytskikten i lokalen i gott skick?

Ja

Nej

Avgifter

OBS! För handläggningen av detta ärende tas ut en avgift enligt fastslagen taxa för Miljönämndes
verksamhet.

Blankett skickas till

Om blanketten inte skickas direkt i formuläret kan den skickas till:

Postadress: Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 456 80 Kungshamn

E-postadress: miljoenheten@sotenas.se

Information om solarieverksamheten
Datum för start av verksamheten

Antal solariebäddar Antal solariebås Ange solariebäddarnas UV-typ (1,
2, 3 eller 4)

Strålskyddsmyndighetens tillståndsnummer (om det finns)

Finns uppgift om kategori på varje solarie

Ja

Nej

Finns märkning på varje solarium om UV-lysrörs ekvivalenskod och XY-intervall, referenstypsbeteckning hos
andra strålkällor?

Ja

Nej

Överenstämmer installerade rör i solariet med märkning på solariet?

Ja

Nej

Finns varingstext på varje solarium

Ja

Nej

Finns exponeringsschema från tillverkare för varje solariemodell anslaget synligt?

Ja

Nej

Finns skyddsglasögon som uppfyller kraven i svensk standard?



Ja

Nej

Ange var SSM:s avffisch "Råd för att skydda din hälsa" i A3-format finns uppsatt?

På eller intil varje solarium

Plats där betalning eller tidsbokning sker

Plats där ett för kunden individuellt anpassat solningsschema upprättas

Bemanning

Bemannat

Obemannat

Vid obemannad verksamhet: Finns ett extra tidur som slår ifrån matningsspänning till solariets strålningskällor
efter högst 15 minuters användning?

Ja

Nej

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med 
en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. 

Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister. 
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig 
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet med 
särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling 
och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra 
skyldigheter gentemot dig. 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.

Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev: 
Sotenäs kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt 
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657 61 
00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se. 


