
Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se

VERKSAMHET 
Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Postnummer, ort 

Faktureringsadress och referensnummer Faktureringsadressens postnummer, ort 

Kontaktperson   Organisationsnummer 

Telefonnummer E-postadress

Fastighetsägare Fastighetsägarens telefonnummer 

ANMÄLARE 
Namn 

Postadress Postnummer och ort 

Telefonnummer (dagtid) E-postadress

ANMÄLAN AVSER 

☐ Bassängbad inomhus

☐ Bassängbad utomhus

☐ Bubbelpool

☐ Jacuzzi

☐ Vedeldad badtunna

☐ Vattenrutschkana

☐ Floating

☐ Plaskdamm

☐ Annan typ av badanläggning__________________________

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
Verksamhetens dricksvatten- och avloppsförsörjning 

☐ Kommunalt/allmänt dricksvatten

☐ Enskilt dricksvatten

☐ Gemensamt dricksvatten

☐ Kommunalt/allmänt spillvatten ☐ Kommunalt/allmänt dagvatten

☐ Enskilt avlopp ☐ Enskild dagvattenanläggning

☐ Gemensam dagvattenanläggning

Typ av ventilation i verksamheten 

☐ Självdrag (typ S) ☐ Mekanisk från- och tilluft (typ FT)

☐ Mekanisk frånluft (typ F) ☐ Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (typ FTX)

  Uppvärmning och energianvändning, hur värms lokalen upp: 

  Hur värms badvattnet upp: 

  Sker värmeåtervinning i verksamheten (t.ex. på utgående avloppsvatten, från utgående ventilation): 

Anmälan om bassängbad (eller liknande) 
Enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
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TILL ANMÄLAN SKA BIFOGAS 

• Planritning över anläggningen som markerar var toaletter med tillhörande handtvättställ finns, omklädningsrum och
duschrum, ventilationens från- och tilluftsdon, städförråd med rinnande kallt och varmt vatten samt utslagsvask,
förvaring av kemikalier, färger och rengöringsprodukter, var avfall hanteras och förvaras, var farligt avfall hanteras,
var vattenreningsanläggningen är placerad samt var kemikalier till vattenreningen är placerade, och var påfyllning av
kemikalier görs.

• Beskrivning av reningsanläggningen med information om typ av reningsanläggning som ska installeras samt hur
många, vilka reningsanläggningar som renar vatten från vilken bassäng, var backspolningsvatten leds, om det finns
utjämningsmagasin, reningsanläggningens belastningskapacitet, vilka parametrar som kommer mätas
digitalt/provtas dagligen samt vilka kemikalier som används vid rengöring.

• Beskrivning av antal bassänger, bassängvolym samt maximal badbelastning i respektive
bassäng/bubbelpool/jacuzzi etc.

• Karta av plaskdamm där placering och form framgår. Det ska även framgå om det är hårdgjorda
ytor/markbeläggning runt bassäng/bassängerna samt placering av dusch och toalett.

• OVK-protokoll och luftflödesprotokoll. Till dessa ska bifogas dokument som anger beteckningen på samtliga
rum/lokaler med tillhörande uppgifter om maximal personbelastning i rummet/lokalen. Beteckningarna i planritning
och luftflödesprotokoll ska överensstämma. Personbelastningen i varje rum/lokal kan anges i planritningen.

• Beskrivning av avfallshantering. Redovisa hur kommunalt avfall, verksamhetsavfall och farligt avfall omhändertas.

• Skriftliga rutiner för egenkontroll. Rutiner för drift och provtagning (både intern och extern provtagning), städ- och
rengöring, fekal-, kräk- och blodolycka samt temperaturkontroll i varmvattenledning.

ÖVRIG INFORMATION 

Avgift för anmälan 

Avgift tas ut enligt gällande taxa. För anmälan tas avgift ut baserat på den tid handläggningen tar och timavgiften är 1 055 kr/timme. 
Faktura skickas separat.  

Information 

Badanläggningar för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor är anmälningspliktig verksamhet och 
omfattas av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa får inte bedrivas eller arrangeras utan 
anmälan till Miljöförbundet.   
Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten påbörjas. Om verksamheten har påbörjats, utan att anmälan har gjorts till 
tillsynsmyndigheten, ska en miljösanktionsavgift på 3000 kr betalas till staten enligt förordningen om miljösanktionsavgifter 
(2012:259).  
Alla som driver en verksamhet som är anmälningspliktig omfattas av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 
Vad det innebär kan du läsa mer om i Miljöförbundets informationsmaterial om Egenkontroll för badanläggningar.   

UNDERSKRIFT 

Härmed intygas att inlämnade uppgifter är korrekta 
Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Ifylld blankett tillsammans med bilagor skickas till: 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
294 80 Sölvesborg 

mailto:miljokontoret@miljovast.se

	Avgift för anmälan
	Avgift tas ut enligt gällande taxa. För anmälan tas avgift ut baserat på den tid handläggningen tar och timavgiften är 995 kr/timme. Faktura skickas separat.
	Information
	Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten påbörjas. Om verksamheten har påbörjats, utan att anmälan har gjorts till tillsynsmyndigheten, ska en miljösanktionsavgift på 3000 kr betalas till staten enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259). 
	Alla som driver en verksamhet som är anmälningspliktig omfattas av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Vad det innebär kan du läsa mer om i Miljöförbundets informationsmaterial om Egenkontroll för badanläggningar.  
	Härmed intygas att inlämnade uppgifter är korrekta

	Verksamhetens namn: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Besöksadress: 
	Postnummer ort: 
	Faktureringsadress och referensnummer: 
	Faktureringsadressens postnummer ort: 
	Kontaktperson: 
	Organisationsnummer: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	Fastighetsägare: 
	Fastighetsägarens telefonnummer: 
	Namn: 
	Postadress: 
	Postnummer och ort: 
	Telefonnummer dagtid: 
	Epostadress_2: 
	Bassängbad inomhus: Off
	Bassängbad utomhus: Off
	Bubbelpool: Off
	Jacuzzi: Off
	Vedeldad badtunna: Off
	Vattenrutschkana: Off
	Floating: Off
	Plaskdamm: Off
	undefined: Off
	Annan typ av badanläggning: 
	Kommunaltallmänt dricksvatten: Off
	Enskilt dricksvatten: Off
	Gemensamt dricksvatten: Off
	Kommunaltallmänt spillvatten: Off
	Enskilt avlopp: Off
	Gemensam dagvattenanläggning: Off
	Kommunaltallmänt dagvatten: Off
	Enskild dagvattenanläggning: Off
	Självdrag typ S: Off
	Mekanisk frånluft typ F: Off
	Mekanisk frånoch tilluft typ FT: Off
	Mekanisk frånoch tilluft med värmeåtervinning typ FTX: Off
	Uppvärmning och energianvändning hur värms lokalen upp: 
	Hur värms badvattnet upp: 
	ÖVRIG INFORMATION: 
	Ort: 
	Datum: 
	Text1: 
	Namnförtydligande: 


