ANMÄLAN OM BASSÄNGBAD
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Miljö- och byggnadsnämnden
Miljöenheten

Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
OBS! En komplett anmälan ska ha inkommit till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten
påbörjas. Enligt 9 kap 6c § miljöbalken får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast sex
veckor efter att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. Saknas information
eller bilagor som behövs för handläggningen av ärendet förlängs handläggningstiden då
kompletteringar behöver begäras in.

Verksamhet
Anmälan avser
☐ Ny verksamhet

☐Ändring/utbyggnad

☐ Övertagande av befintlig verksamhet

☐ Bassäng

☐ Bubbelpool

☐Badtunna

☐ Annat:

Antal bassänger/pooler mm:
Startdatum:

Sökande
Sökande/Företagsnamn:

Person-/Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer och ort:

Fakturaadress:

Postnummer och ort:

Kontaktperson:

Telefon:

E-postadress:

Lokal
Namn:

Fastighetsägare:

Post
Skara kommun
Miljöenheten
532 88 SKARA

Besök
Södra Kyrkogatan 2

Fastighetsbeteckning:

Telefon
0511-320 00

E-post
miljo.bygg@skara.se

Webbsida
www.skara.se

Adress:

Postnummer och ort:

Material i golv och inredning:

Ventilation (vilken typ och effekt, klarar den kraven?)

Verksamhetsbeskrivning
Kort beskrivning av verksamheten (bassängvolymer, tänkt beläggning mm)

Till anmälan ska följande bifogas
 Skalenlig ritning (1:20 eller 1:50) över lokalen med bassänger/pooler och dess inredning
 Skalenlig ritning (1:20 eller 1:50) över omklädningsrum, toaletter, duschar och städutrymmen
 Beskrivning av reningsanläggningen med uppgifter om filtertyp, desinfektionsmedel, pHjusterande medel, flockningsmedel, UV-ljus etc.
 Uppgifter om var bassängvattnet leds efter backspolning eller tömning av pool

Egenkontroll
Egenkontroll innebär att man som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera verksamheten för
att motverka, förebygga och i förekommande fall undanröja olägenhet för människors hälsa eller
miljön. För anmälningspliktiga verksamheter gäller förutom Miljöbalken även kraven på egenkontroll
som ställs i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. I egenkontrollen bör det
bland annat finnas dokumenterade rutiner för städning, rengöring, skötsel och underhåll av lokaler,
utrustning och inredning, hygien i samband med behandling, vid misstanke om smitta, hantering av
kemiska ämnen och rutiner för kommunikation med kunderna. Egenkontrollen ska anpassas till
verksamhetens risker och behov och kan se olika ut för olika verksamheter.

Utebliven anmälan
Den som påbörjar sin verksamhet utan föregående anmälan kan, enligt miljöbalken 30 kap 1 § samt
dess förordning, få betala en miljösanktionsavgift.

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av
Datum och ort:

Underskrift:

Post
Skara kommun
Miljöenheten
532 88 SKARA

Besök
Södra Kyrkogatan 2

Namnförtydligande:

Telefon
0511-320 00

E-post
miljo.bygg@skara.se

Internet
www.skara.se

Blanketten skickas till:
Skara Kommun
Miljöenheten
532 88 SKARA

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.skara.se/personuppgifter.

Post
Skara kommun
Miljöenheten
532 88 SKARA

Besök
Södra Kyrkogatan 2

Telefon
0511-320 00

E-post
miljo.bygg@skara.se

Internet
www.skara.se

