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enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Miljöenheten

INFORMATION
Bassängbad som är anmälningspliktiga
Enligt miljöbalken gäller anmälningsplikt för bassängverksamheter som är upplåtna åt
allmänheten eller används av många människor. Exempel på sådana verksamheter är
bubbelpool, bassäng, plaskdamm i park, vattenrutschbana, floating, badtunna och träkar.
Anmälan
Den som planerar att starta en verksamhet som innefattar bassängbad för allmänheten eller som
på annat sätt används av många människor är skyldig att senast sex veckor innan anmäla
detta till miljöenheten, enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Vid ändring, flytt/byte av lokal eller om verksamheten ska byggas ut så ska även
det anmälan till miljöenheten. Observera att en förändring i vissa fall även kan kräva bygglov
eller bygganmälan till kommunens byggenhet.
Om en bassängverksamhet som kräver anmälan bedrivs/startas utan att detta har anmälts ska
miljöenheten besluta om miljösanktionsavgift enligt miljöbalken som för närvarande är 3000 kr.
Tillsyn
Miljöenheten bedriver förebyggande och återkommande tillsyn enligt miljöbalken på
bassängbad. Tillsynsbesök sker vanligtvis varje år.
Egenkontroll för bassängbad
Alla som driver en anmälningspliktig verksamhet ska ha en egenkontroll enligt miljöbalkens
krav. Företaget ska själv planera och kontrollera sin verksamhet så att olägenheter för
människors hälsa eller för miljön inte uppstår. Exempel på risker med bassängbad är infektion,
smittspridning och läckage av kemikalier till miljön. Egenkontrollen för bassängbad kan till
exempel behöva innehålla rutiner för provtagning, skötsel av bassänger och reningsanläggning,
kemikaliehantering, städning och kontroll av luftkvaliteten. Beroende på verksamhetens art och
omfattning kan även ytterligare krav bli aktuella. Det förväntas att Folkhälsomyndighetens

allmänna råd för bassängbad och Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll följs.

Avgift
För handläggning av anmälan tar miljöenheten ut en timavgift för den handläggningstid som vi
lägger ner, detta enligt den i kommunfullmäktige fastställda taxan.
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För den återkommande tillsynen av bassängbad tas en årlig tillsynsavgift ut, denna motsvarar
en tillsynstid på 6 timmar. Den årliga tillsynsavgiften kommer att tas ut med början på nästa
kalenderår. Taxan hittar du på www.avesta.se eller kan erhållas på begäran.
Mer information
• Socialstyrelsens handbok: Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel.
• Folkhälsomyndighetens allmänna råd: Bassängbad.
• Sveriges Kommuner och Landstings skrift Vattenrening - handbok för bassängbad.
• Socialstyrelsens Meddelandeblad: Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet.
Socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se
Västmanland-Dalarna
miljö- och byggförvaltning
774 81 Avesta
Besöksadress: Strandbacksvägen 7, Avesta

Tfn:
Växel:
E-post:

0226-64 54 54
0226-64 50 00
miljo-bygg@avesta.se

Organisationsnr: 2120002262
Internet
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Miljöenheten
Verksamheten, bassängbadet
VAR GOD TEXTA
Verksamhetsnamn
Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Postnummer och ort

Telefon till verksamheten

Sökanden/ Verksamhetsutövare
Firmatecknare

Organisationsnummer / Personnummer

Bolagets namn

Adress till bolaget

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon
Faktureringsadress

Samma som ovan

Annan:

Vad avser anmälan
Anmälan avser:

Ny verksamhet

Ändring/utbyggnad

Verksamheten planeras att starta den

Övertagande av befintlig verksamhet

Verksamheten är tillfällig och avslutas den

Förteckning över badanläggningar

Lista varje enskild bassäng/badanläggning som finns i verksamheten och ange vattenvolym och planerad
temperatur i badvattnet. Varje enskild anmälningspliktig badanläggning ska anges, som bassäng, bubbelpool,
plaskdamm, vattenrutschkana, floating, badtunna, träkar och terapeutiskt bad. Det går även bra att skriva
separat blad och skicka med anmälningsblanketten.
Typ av badanläggning

Volym

Temperatur
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Miljöenheten

Lokalen

Total yta för anläggningen, m2

Beräknat 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 till- och frånluft med värmeåtervinning (typ FTX)

Till anmälan ska bifogas
•

•
•
•
•
•

Planritning över anläggningen i skala 1:50 eller 1:100 som redovisar bassänger, reningsanläggning,
omklädningsrum, toaletter, duschar, städutrymme och förråd.
Beskrivning av reningsmetod för badvatten, ex filtertyp genom filter (m3/h), omsättningstid
(ggr/dygn), spädvattenmängd (l/badande), övrig teknik ex flockning, UV-ljus etc.
Giltigt och godkänt protokoll från obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för lokalerna.
Luftflödesprotokoll som visar uppmätta till- och frånluftsflöden för samtliga rum som används i
verksamheten.
Beskrivning av vatten- och avloppslösning om verksamheten inte är ansluten till kommunalt
VA-system.
Skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten vilket innefattar: ansvarsfördelning, rutiner för
drift och provtagning, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ-rengöringsrutiner.

Underskrift av ansvarig

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Om personuppgifter
Information om hur Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd behandlar dina
personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Avesta kommuns hemsida
www.avesta.se
Du kan också kontakta Avesta kommuns servicecenter tel. 0226-64 50 00.
Anmälan sändes till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Miljöenheten, 774 81 AVESTA.
Denna blankett finns även tillgänglig digitalt på www.avesta.se.

