Malmö stad

ANMÄLAN OM BASSÄNGBAD

Miljöförvaltningen

Enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.
VERKSAMHET
Verksamhetens namn

Datum för start av verksamhet

Kontaktperson

Telefonnummer

Lokalens adress

Mobiltelefonnummer

Postnummer

Ort

E-postadress

FASTIGHET/FASTIGHETSÄGARE
Fastighetsägare, namn

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Mobiltelefonnummer

E-postadress

FAKTURAMOTTAGARE
Företagsnamn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Kontaktperson/fakturareferens

Faktureringsadress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Mobiltelefonnummer

E-postadress

ANMÄLAN AVSER

☐ Bassängbad (Avser alla typer av badanläggningar, till exempel
bassänger, bubbelpooler, jacuzzi, dammar, tankar, badtunnor
etcetera, både inomhus och utomhus. Med bassängbad menar vi
en anordning som fylls med vatten och som människor får vistas i.
Gäller även tillfälliga bassänger, både inomhus och utomhus.)

☐ Plaskdamm

Specificera

Bedömt antal besökare/dag

Antal personal

Byggnadsår för anläggningen

Antal bassänger

Antal toaletter

Total yta för anläggningen

Bassängvolym

Övriga upplysningar

☐ Lämnar information i bilaga

Miljöförvaltningen
Bergsgatan 17
Utgåva 2020

Postadress:
205 80 Malmö

Telefon: 040-34 35 15
E-post: miljo@malmo.se

Org.nr: 212000-1124
malmö.se

TILL ANMÄLAN SKA BIFOGAS

☐ Planritning över anläggningen. Ritningen bör göras i lämplig skala, till exempel 1:50 eller 1:100.
☐ För plaskdamm ska bifogas en karta i skala 1:1000 där dammens placering och form framgår. Det ska
även framgå om det är hårdgjorda ytor/markbeläggning runt bassäng/bassängerna. För plaskdammar ska
framgå duschens placering, om toalett finns samt vilka övriga aktiviteter såsom volleyboll/fotbollsplan,
skateboardramper, grillar etcetera som finns nära angränsande till dammen.
☐ Beskrivning av reningsmetod för badvatten, till exempel filtertyp, flöde genom filter (kubikmeter per
timme) omsättningstid (gånger per dygn), spädvattenmängd (l/badande), övrig teknik till exempel
flockning, UV-ljus etcetera. Även vilka kemikalier som används vid rengöring ska bifogas.
☐ Beskrivning av omklädnings-, dusch-, och städutrymmen samt toaletter.
☐ Ventilationsprotokoll med angivna luftflöden (gäller lokaler inomhus, till exempel
duschutrymmen/omklädningsrum.
☐ Skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten som innefattar: ansvarsfördelning, rutiner för drift
och provtagning, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner etcetera.
☐ Belastning i respektive bassäng/bubbelpool/jacuzzi etcetera (maximalt antal badande samtidigt).
EVENTUELL ÖVRIG INFORMATION

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift

Information
Ansökan skickas till:

Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö eller via e-post till miljo@malmo.se.
Avgift

Anmälningsavgift och årlig avgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa,
läs mer på malmo.se/miljotaxor.
Mer information finns på malmo.se/bassangbad.
Behandling av personuppgifter – allmän information

Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar
personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.
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