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Anmälan av bassängbad och
andra liknande anläggningar
enligt 38 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Anmälningspliktig verksamhet ska anmälas till Miljö- och konsumentnämnden minst sex veckor
innan verksamheten startas/förändras.
Verksamhet

VAR GOD TEXTA

Verksamhetsnamn

Organisationsnummer

Datum för start av verksamheten

Telefon

Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Adress

Postadress

Ansvarig/sökande *
Ansvarig

Adress

E-postadress

Telefon

Postadress

Mobil

Referensnummer/kod

Faktureringsadress

Fastighetsägare *
Namn

Telefon

Adress

Postadress

Förteckning över badanläggningar
Lista varje enskild bassäng/badanläggningar som finns i verksamheten i tabellen nedan och ange vattenvolym
och planerad temperatur i badvattnet. Varje enskild anmälningspliktig badanläggning ska anges, som bassäng,
bubbelpool, plaskdamm, vattenrutschbana, floating, badtunna, träkar och terapeutiskt bad.
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Typ av badanläggning

Volym

Temperatur

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Information om registrerade personuppgifter lämnas
efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 721 87 Västerås. Vill du begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 021- 39 16 36.
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Lokalen
Total yta för anläggningen, m

2

Bedömt antal besökare/dag

Antal personal

Antal omklädningsrum

Antal toaletter

Antal duschar

Tidigare verksamhet i anläggningen

Annan verksamhet i anläggningen

Befintlig ventilation Obs s k självdragsventilation (typ S) godkänns inte i § 38-lokaler

Mekanisk frånluft (typ F)

Mekanisk från- och tilluft (typ FT)

Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (typ FTX)
Datum för senaste ventilationskontroll (OVK)

Till anmälan ska bifogas

•
•
•
•

Planritning över anläggningen i skala 1:50 eller 1:100 som redovisar bassänger, reningsanläggning, omklädningsrum, toaletter, duschar, städutrymme, förråd etc.
Beskrivning av reningsmetod för badvatten, ex filtertyp, flöde genom filter (m3/h), omsättningstid (ggr/dygn), spädvattenmängd (l/badande), övrig teknik ex flockning, UV-ljus etc.
Ritning som visar placering av ventilationsdon med luftflöden angivna.
Beskrivning av vatten- och avloppslösning om verksamheten inte är ansluten till kommunalt
VA-system.

Information om egenkontroll

Verksamhetsutövaren är skyldig att dokumentera egenkontrollen. Egenkontrollen ska underlätta
planering och kontroll för att motverka och förebygga miljöpåverkan eller olägenheter för
människors hälsa. Den kan till exempel innehålla rutiner för provtagning, skötsel av bassänger och
reningsanläggning, kemikaliehantering, städning och ventilationskontroll. Egenkontrollen behöver
inte bifogas anmälan.

Underskrift av ansvarig
Datum (åååå-mm-dd)

Ort

Namnförtydligande (var god texta)

Underskrift

Blanketten sänds till

Avgift

Västerås stad
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
721 87 VÄSTERÅS

Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa.
Mer information på tfn 021-39 00 00.

