
 

ANMÄLAN 1 (2)
 

Om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
enligt förordning (1998:899), § 38 punkt 2
 

 

   Senast reviderad 2019-07-15 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Drottninggatan 17 0340-880 00 210000-1249 mhn@varberg.se 

TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg  0340-69 70 55  www.varberg.se 
 

Badanläggning 

Anmälan avser  

 Ny verksamhet  Verksamheten beräknas starta:_________________________ 

 Ändring av befintlig verksamhet  

 Övertagande av befintlig verksamhet 

 Simbassäng      Antal:______  Pool              Antal:______  Floating           Antal:_____ 

 Bubbelpool       Antal:______  Träkar         Antal:______  Annat:______________ 

 
Sökanden/verksamhetsutövare 
Namn: Adress: 

Personnr/Org.nr: Postnummer och ort: 

Telefon dagtid: Faktureringsadress (om annan än postadress): 

Postnummer och ort (faktureringsadress): Fakturareferens: 

E-post: 

Lokal/anläggning/företag – namn: 

Kontaktperson: Tfn. nummer till kontaktperson: 

 
Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning: Fastighetens adress: 

Fastighetsägare: Telefonnummer till fastighetsägare: 

Anläggningen försörjs med 
 Kommunalt vatten        Vatten från egen brunn      Annat (t.ex. samfällighet) 

Utsläpp av bad-/bassängvatten sker till? 
 
 
 
Finns det något i omgivningen som kan påverka miljö och/eller hälsa? 
 
 
 
 
 
 

 
Avgift 
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras 
årligen. 
 



 
 

2 (2) 
Bilagor 
Till anmälan/ansökan ska bifogas: 
 

 Beskrivning verksamheten med uppgifter om bland annat temperatur, vattenkvalitet, 
reningsmetod, kemikaliehantering, dimensionering av reningsanläggning, antal badande per 
dag/bassäng (maximal dimensionering), bassängens vattenvolym etc. 
 

 Ritning över lokalen i skala 1:100 som redovisar till exempel bassänger, omklädningsrum 
med toaletter och duschar, förråd, städutrymme med utslagsvask och reningsanläggning. 
 

 Ventilationsritning där typ av ventilation, luftflöden och kapacitet framgår samt protokoll från 
senaste obligatoriska ventilationskontrollen. 
 

 Provresultat av badvattnet, kemisk analys samt bakteriologisk analys innan badet tas i bruk. 
Dessutom bör resultat av infärgningsprov redovisas. Infärgningsprovet ska visa att 
vattencirkulationen är tillräcklig för att kloret ska nå ut i alla delar av bassängen. 
 

 Skriftliga rutiner för egenkontroll (se nedan) 

Rutiner för egenkontroll 
I förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om  
bassängbad kan du utläsa vad egenkontrollen för bassängbad ska innehålla. Syftet med egenkontrollen  
är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter  
samt att miljön skyddas. Egenkontrollen ska innehålla tydlig ansvarsfördelning och skriftliga rutiner.  
För alla verksamheter gäller att tillsynsmyndigheten kan förelägga om åtgärder om en verksamhet medför  
risk för människors hälsa eller miljön. Du ska på begäran från tillsynsmyndigheten kunna visa upp en  
dokumenterad egenkontroll. 
 
Information 
Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen bestämt något annat. 

Anmälningshandlingarna kan kompletteras i efterhand, men det underlättar om de redan från början är 
fullständiga. Det ger också möjlighet till kortare handläggningstid. 

Den som inte anmäler sin verksamhet före start riskerar att få betala en miljösanktionsavgift. Avgiften 
tillfaller staten. 

Observera att det kan behövas fler tillstånd innan du påbörjar din verksamhet. Du kan t ex behöva tillstånd 
för hantering av livsmedel, för avloppsanläggning eller bygglov. 

Underskrift 
Ort och datum: 

Namnunderskrift: Namnförtydligande: 

 

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlems-
länder från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. 
Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.  
Ifylld blankett skickas till:  Varbergs kommun  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen  
432 80 Varberg 

 
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter  
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