Anmälan om bassängbad
Enligt 38 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.
1. Verksamhetsanvarig
Företagsnamn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Kontaktperson

Postadress

Telefon

Fakturaadress

Mobiltelefon

Postadress

E-post

2. Verksamhet
Verksamhetens namn

Datum för start av verksamhet

Kontaktperson

Telefon

Lokalens adress

Mobiltelefon

Postadress

E-post

3. Fastighet och fastighetsägare
Fastighetsägare, namn

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

Telefon

Postadress

Mobiltelefon

4. Anmälan avser
Simbassäng

Antal:

Bubbelpool

Antal:

Undervisningsbassäng Antal:

Plaskbassäng

Antal:

Utomhusbassäng

Antal:

Äventyrsbassäng

Floating

Antal:

Annat

Bedömt antal besökare/dag

5. Reningsanläggning
Totalt antal reningsanläggningar

Annat

Antal toaletter

Byggnadsår för anläggningen Total yta för anläggningen

Reningsanläggningens sammanlagda kapacitet (antal badande per dygn)

Antal filter samt typ av filter

Filterhastighet (m3/h)

Omsättningstid (ggr/dygn)

Spädvattenmängd (l/badande)

Typ av desinfektionsmedel

Typ av pH-justeringsmedel

Typ av ventilation:

Självdrag

Antal:

Mekaniskt frånluft

Mekaniskt till- och frånluft

Bifoga följande till din anmälan

•
•
•

Planritning över lokalen med placering av bassänger, duschar, bastu, omklädningsrum och toaletter.
Planritning över och beskrivning av vattenreningsanläggningarna.
Ventilationsprotokoll med luftflöden angivna.

Verksamhetsutövaren ansvarar för följande

•
•
•
•

Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i
gott skick för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. De kontroller och förebyggande
åtgärder som görs ska dokumenteras.
Undersökningar och bedömningar av riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt ska ske
fortlöpande och systematiskt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.
Om det i verksamheten inträffar en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för
människors hälsa eller miljön, ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas om detta.
Förteckning ska upprättas över de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan
innebära en risk ur hälso- och miljösynpunkt.

Närmare upplysningar om vad kontrollen för bassängbad ska innehålla finns i Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om bassängbad FoHMFS 2014:12.
Upplysningar

Enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att utan anmälan driva
eller arrangera bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas eller arrangeras.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
Information om livsmedelshantering

Kommer verksamheten att ha någon livsmedelshantering? För livsmedelshantering krävs en registrering. Kontakta
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens livsmedelsinspektörer via telefon 0451-26 67 50.
Avgift

Avgiften för handläggning av anmälan är 1 040 kr/h enligt fastställd taxa.
Avgiften avser 2020 och ändras årligen utifrån prisbasbeloppet.
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 67 50. Du kan även kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa mer
om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Adresseras till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1
Telefon: 0451 - 26 67 50 Fax: 0451 – 801 40 E-post: miljonamnden@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se

