Skickas till:
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd – Bassängbad*
*Bassängbad avser alla typer av badanläggningar, ex bassänger, SPA, bubbelpooler, dammar, tankar,
tunnor, kar etc.

Verksamhet

Verksamhetens namn

Datum för start av verksamhet

Kontaktperson

Telefon

Lokalens adress

Mobiltelefon

Postadress

E-post

Portkod

Övrigt

Fastighet/Fastighetsägare
Fastighetsägare, namn

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

Telefon

Postadress

Mobiltelefon

Enskilt vatten

Enskilt avlopp

Kommunalt vatten

Kommunalt avlopp

Firma/Fakturamottagare
Företagsnamn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Kontaktperson

Postadress

Telefon

Faktureringsadress

Mobiltelefon

Postadress

E-post

Interndebiteringsnummer (kommunal verksamhet) Övrigt

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

Anmälan avser
Bassängbad*
Plaskdamm i park

Specificera

Bedömt antal besökare/dag

Antal personal

Antal toaletter

Antal bassänger
Byggnadsår för anläggningen

Total yta för anläggningen

*Bassängbad avser alla typer av badanläggningar, ex bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar,
tunnor, kar, floating, träkar, etc.

Följande handlingar skall bifogas för att ansökan skall anses vara
fullständig:
Kontrollera att följande bifogats och markera med kryss.
Planritning/ar över samtliga delar av lokalen/anläggningen med angiven
takhöjd. Ritingen ska vara skalenlig, gärna i skala 1:100, med fast inredning inritad.
Lokalernas användningsområden ska framgå (behandlingsrum, bassängyta,
bubbelpool, tank, tunna, kar, med mera, toalett, städutrymme, etc). Samt
uträkning av varje rums yta.
För plaskdammar i parker ska bifogas en karta i skala 1:1000 där dammens
placering och form framgår. För plaskdamm i park ska framgå duschens placering,
om toalett finns samt vilka övriga parkaktiviteter såsom parklek,
skateboardramper, grillar etc som finns nära angränsande till dammen.
Ventilationsritning över lokalerna där projekterade till- och frånluftsflöden
framgår.
Protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och
luftflödesprotokoll där projekterade och uppmätta till- och frånluftsflöden i
lokalerna framgår.
Skriftlig redogörelse för vilken desinfektionsmetod som används för
badvattnet.
Provtagningsschema av badvattenkvaliteten.
Uppvärmningssystem.
Vattenförsörjning (typ, tillgång och vattenkvalitet).

Avfalls- och avloppshantering.
Ytterligare handlingar som kan vara av betydelse för handläggningen av
anmälan, till exempel egenkontrollprogrammet.
Övrig information

Anmälan ska ha inkommit senast sex veckor innan verksamheten
startar/lokalerna tas i bruk. För Samhällsbyggnadsnämndens
handläggning av anmälan tas avgift ut enligt av Kommunfullmäktige
fastställd taxa.
Om verksamhet startar innan att anmälan har gjorts kommer beslut om
miljösanktionsavgift tas. Miljösanktionsavgiften är 3000 kronor och tillfaller
staten.

Verksamhetsutövarens underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Fastighetsägarens underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens
register. Registret är tillgängligt för allmänheten.
Handläggning påbörjas först när anmälan är komplett.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen
(1998:204).
Lagar och föreskrifter
Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Mer information om egenkontroll och tillsyn på bassängbad osv;
www.folkhalsomyndigheten.se
Avgift
Debitering för handläggning av anmälan och årlig avgift utgår och kommer att ske
i separat räkning och enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.
Taxan är indexreglerad och räknas upp årligen.

Observera att registrering av livsmedelshantering och
eventuellt enskilt vatten, enskilt avlopp samt
bygglovsanmälan/ansökan måste göras separat.

