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LOKAL/ANLÄGGNING
Anmälan enligt 10 § SSM’s föreskrifter
om solarier
Anmälan enligt 38 § förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Allmänna uppgifter
Anmälare, namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Uppgifter om verksamhet
Verksamhet, namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postadress

Fakturerings adress (om annan än ovan)

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Arbetsställets namn (namn på företaget ni avser att skylta med)
Kontaktperson, namn
Fastighetsägaren, namn

Ny verksamhet

Fastighetsbeteckning

Övertagande av verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

Anmälan avser – 10 § SSM’s föreskrifter om solarier (solarier för kosmetiskt bruk)
Antal bäddar:

Solariets märke/fabrikat:

Rör:
UV-Typ 3

Rörskylt

Tillgång till skyddsglasögon

Bemannat solarium

Varningstext

Solschema

Dubbla tidur

Kombinerat med annan verksamhet Typ:

SSM’s allmänna skyddsråd

Anmälan avser – 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Lokal för hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
Håltagning i öron

Fotvård

Piercing

Tatuering

Postadress
Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskydd
311 80 Falkenberg

Besöksadres
Storgatan 27

Akupunktur
Annat: ………………………..

Telefon
växel 0346-88 60 00

E-postadress
miljo.halsa@falkenberg.se

fax 0346- 173 45

Internet
www.falkenberg.se
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Lokal för undervisning
Förskola

Öppen Förskola

Förskoleklass

Fritidshem

Öppen Fritidsverksamhet

Grundskola

Gymnasieskola

Riksinternatskola

Särskola

Specialskola

Resurscenter

Fristående skola

Antal barn:

Bassängbad upplåtna åt allmänheten
Bassängbad
Antal Bassänger:

Badande per dag/bassäng (maximal dimensionering):

Beskrivning av verksamheten, inklusive omfattning

Underskrift
Ort och datum
Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Anmälan kan kompletteras i efterhand, men det underlättar om de redan från början är
fullständiga. Det ger också möjlighet till kortare handläggningstid.
Till anmälan skall bifogas:
 Inredningsritning i skala 1:50 som visar exempelvis toaletter, utslagsvask och handfat
 Redovisning av ventilationslösning
 Vid anmälan av solarier skall solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med
kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010
Anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att det att anmälan har gjort
om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer något annat.
För handläggning uttas prövningsavgift enligt gällande taxa.
Registrering av personuppgifter Ovan lämnade personuppgifter kommer att registreras hos kommunen
och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
Postadress
Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskydd
311 80 Falkenberg

Besöksadres
Storgatan 27

Telefon
växel 0346-88 60 00

E-postadress
miljo.halsa@falkenberg.se

fax 0346- 173 45

Internet
www.falkenberg.se
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