Skickas till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Anmälan om verksamhet med solarium
Anmälan enligt 8 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2008:36)
Anmälan ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan lokalen tas i bruk
Genom att jag skickar in denna ansökan är jag medveten om att de personuppgifter jag angett kommer behandlas av
Lidingö stad för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar
personuppgifter.

Verksamheten
Anläggningens namn
Anläggningens adress

Postnummer och ort

Verksamhetsutövare

Person-/organisationsnummer

Telefon, mobiltelefon

E-post

Kontaktperson

Telefon, mobiltelefon

Verksamhetsstart planerad till

Verksamhetens regi

 kommunal
 privat

Faktureringsadress om annan än ovan

Fastigheten
Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer och ort

 Befintlig lokal

 Nybyggd lokal

Byggår
den ………………..………....

Bygglov/bygganmälan beviljad
den ………..………………..…

Solarium
Beteckning solariebädd (modell)

Rör

Leveratör

Antal bäddar

Är lokalen obemannad?

 ja

 nej

Finns annan verksamhet i lokalen?  ja

 nej

Beskriv …………………………………………………

Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 00 vx Fax: 08-731 48 26 E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se Webbplats: www.lidingo.se 2010-04-27

Bilagor
Till anmälan ska bifogas:
 Skalenlig ritning 1:50 över lokalen. Rumsbeteckning (t ex städ, toalett, dusch) och fast inredning inkl
solariebädd/ar ska vara inritade
 Situationsplan i skala ca 1:500 (t ex tomtkarta) som visar fastigheten med lokalens tänkta placering
 Protokoll från obligatorisk ventilationskontroll inkl luftflödesprotokoll (OVK)
Dessutom ska följande handlingar bifogas om de finns i verksamheten
 Egenkontrollprogram

Jag har tagit del av miljö- och stadsbyggnadskontorets informationsblad

 ja

 nej

Upplysning
Om livsmedelshantering ska bedrivas vid anläggningen ska detta anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Livsmedelshantering kan kräva registrering.

Ändrad användning eller nybyggnation kräver bygglov. Ansökan om bygglov och bygganmälan gör du hos miljö- och
stadsbyggnadskontoret.

Beroende på vilken verksamhet som planeras kan även kontakt med andra förvaltningar vara nödvändig, t ex tekniska
förvaltningen.

Underskrift av sökanden
………………………………………..
Datum

……………………………………….….
Namnteckning

………………………………………..…
Namnförtydligande

Avgift för handläggningen uttas enligt Lidingö stads taxor och avgifter. Se www.lidingo.se.
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