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ANMÄLAN OM ATT STARTA 

VERKSAMHET FÖR BASSÄNGBAD
– enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

1 (2)

Företagets namn Personnummer/organisationsnummer*          

Företagets adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon dagtid E-postadress

Kontaktperson

Telefon dagtid E-postadress

Lokalens/anläggningens namn

Lokalens/anläggningens adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon dagtid E-postadress

Faktureringsadress (om annan än företagets adress)

Planerad start av verksamheten (år-månad-dag)

Fastighetsbeteckning Fastighetsägarens namn

Fastighetsägarens adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

       
Befintlig lokal

Byggår Lokalen har tidigare använts som

       
Nybyggd lokal

Lokalen beräknas färdigställd (år-månad-dag) 

Lokalens yta

       
Bassängbad

       
Bubbelpool

       
Annat, beskriv:

Uppgifter om verksamheten

Uppgifter om fastigheten

Typ av verksamhet

Anmälan ska vara inlämnad till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten startar.
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Bilagor till anmälan
Alla bilagor måste finnas med för att miljöenheten ska kunna påbörja handläggningen.
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Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

Underskrift

Tänk på att en fullständig anmälan är viktig för att kommunens handläggning ska gå snabbt! 
Mer information: se www.nacka.se/bassangbad

Undertecknad anmälan skickas till miljöenheten enligt adress nedan. Om du skannar in den här sidan undertecknad går det 
också bra att skicka anmälan med e-post till miljöenheten.

Beskriv verksamheten närmare kortfattat

Övrigt

Planritning över anläggningen. Ritningen bör göras i lämplig skala, t.ex. 1:50 eller 1:100.

Ventilationsprotokoll med luftflödena angivna.

Beskrivning av reningsmetod för badvatten, t.ex. filtertyp, flöde genom filter (m3/timme), omsättningstid (ggr/dygn), 
spädvattenmängd (liter/badande), övrig teknik (flockning, uv-ljus etc.).

Bassängvolym

Beskrivning av omklädningsrum, dusch- och städutrymmen samt toaletter.

Skriftliga rutiner för egenkontroll som innefattar ansvarsfördelning, rutiner för drift och provtagning, kemikalie- 
förteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner.

*Personuppgifter
För att kunna handlägga din anmälan och sköta vår roll som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken behöver Nacka kommun 
samla in och hantera vissa personuppgifter. De lagras i vårt system för ärendehantering.

Nacka kommun behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om 
GDPR, kommunens behandling av personuppgifter och dina rättigheter här: 
www.nacka.se/personuppgifter 

Avgift
Nacka kommun tar ut en fast avgift för handläggningen av anmälan. När miljöenheten utför tillsyn tas avgift ut nligt gällande 
timtaxa. För mer information om avgifter för ärenden enligt miljöbalken — kontakta miljöenheten via tfn 08-718 80 00 
eller miljoenheten@nacka.se. Taxan finns på www.nacka.se
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