MILJÖKONTORET

Anmälan av bassängbad
Enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarliig verksamhet och hälsoskydd.
Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
* Obligatoriska fält

Verksamhet
Verksamhetens namn *

Datum för start av verksamhet *

Kontaktperson namn *

Telefon *

E-postadress *

Lokalens adress *

Postnummer *

Postort *

Portkod

Fastighet och fastighetsägare
Fastighetsägare, namn *

Fastighetsbeteckning *

Telefon *

Utdelningsadress *

Postnummer *

Postort *

Firma/fakturamottagare
Företagsnamn *

Organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Postnummer *

Postort *

Kontaktperson namn *

Kontaktperson telefon *

Kontaktperson E-postadress *

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

Bedömt antal besökare/dag *
Plaskdamm i park

Antal personal *

Antal bassänger *

Antal toaletter *

Byggnadsår för anläggningen *

Total yta för anläggningen *

Övriga upplysningar

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Bilagor
Planritning över anläggningen. Ritningen bör göras i lämplig
skala, t ex 1:50 eller 1:00
Bifogas

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 angränsade till dammen.
Bifogas

Ventilationsprotokoll med luftflödena angivna
Bifogas

Beskrivning av reningsmetod för badvatten. Exempelvis filtertyp,
flöde genom filter (m3/h), omsättningstid (ggr/dygn),
spädvattenmängd (I/badande), övrig teknik ex flockning, UV-ljus
etc.
Bifogas

Bassängvolym
Bifogas

Beskrivning av omklädnings-, dusch-, och städutrymmen samt
toaletter
Bifogas

Skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten vilket innefattar:
ansvarsfördelning, rutiner för drift och provtagning,
kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- rengöringsrutiner etc.
Bifogas

Underskrift *
Ort och datum

Underskrift

Avgift
Anmälningsavgift och årlig avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. Mer information finns på
www.upplandsvasby.se
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