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Anmälan av verksamhet 
Enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Anmälan bassängbad 
 

 
Behandling av personuppgifter 
Bygg- och miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av 
dataskyddsförordningen artikel 6.1e. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Miljöavdelningen, Örebro kommun 
Box 33400 Östra Bangatan 7 A, vån 4 Tel 019-21 10 00 servicecenter miljoavdelningen@orebro.se 
701 35  Örebro Örebro  www.orebro.se 
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Verksamhetsutövare 
Företagets namn Organisationsnummer / personnummer 

            
Adress Postnummer och ort 

            
Fakturaadress, om den är annan än ovanstående Postnummer och ort 

            
Kontaktperson Fakturareferens/ referenskod 

            
E-postadress Telefonnummer dagtid Mobiltelefonnummer 

                  

Verksamhet 
Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning 

            
Adress Postnummer Ort 

                  
  
Fastighetsägare Telefon 

            
Adress Postnummer Ort 

                  

Anmälan avser:  
 

 Ny anläggning  Ändring av befintlig anläggning  Övertagande av verksamhet 

Lokalen/anläggningen kommer att användas för: 

 Simbassäng, antal:        Bubbelpool, antal:        Plaskdamm:       

 Floating, antal:        Vattenrutschbana, antal:        Annat:       

 Pool, antal:       

Med temp:       

 Badtunna, antal:       

Med uthyrning & transport:  Ja  Nej 

 Barnpool, antal:       

Med temp:       

Reningsteknik & Desinfektionsmetod:  
 

Reningsteknik: 
      

Desinfektionsmetod: 
      

Ph-justeringsmedel: 
      

Annat: 
      

Uppgifter om lokalen, ventilation samt vatten och avlopp 
Rum och Yta i m2 : Golvbeklädnad: Väggbeklädnad: 
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Är bygglov/bygganmälan sökt?  Ja  Nej Lokalen avses att tas i bruk (år,datum):       

Ventilationstyp: Luftomsättning i l/s: 

 Självdrag                       Fläktstyrd       
Ingående vatten till bassäng: Utgående vatten från bassäng: 

 Kommunalt                    Kommunala spilledningar 
 Kommunala dagvattenledningar 

 Enskild ledning till:        

 Annat:        

 Enskild vattentäkt som är: Borrad Grävd 

Vattenprover togs den:       
Resultatet visar:       
 

Provtagning och Egenkontroll 

Första provtagningsresultatet på bakterier tas:       

Provtagningsresultatet kommer vara Miljökontoret till handa senast den:       
(provtagningsresultat ska redovisas innan anläggningen tas i bruk) 

 Skriftligt egenkontrollprogram finns 
(Ett skriftligt egenkontrollprogram ska finnas innan verksamheten kan starta. Detta ska bifogas anmälan) 

Ritning över lokalen 
Till anmälan ska du bifoga en planritning över lokalen. Den ska visa rumsfördelning, användningssätt och inredning. Lämplig 
skala är 1:50 eller 1:100. 
 
I övrigt ska du bifoga de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller 
anläggningar som anmälan gäller. 
 
 
 
 Kommunikation 
 � Jag godkänner kommunikation via e-post  
 
 (Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post) 
 
 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 



 

 

3 (3) 
 

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Miljöavdelningen, Örebro kommun 
Box 33400 Östra Bangatan 7 A, vån 4 Tel 019-21 10 00 servicecenter miljoavdelningen@orebro.se 
701 35  Örebro Örebro  www.orebro.se 

 

Blanketten sänds till 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Miljöavdelningen, Örebro kommun 
Box 33400 
701 35 Örebro 
 
Eller  
miljoavdelningen@orebro.se 

Avgift för handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tas ut enligt 
Kommunfullmäktige fastställd taxa (2018). 
 
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som 
annars används av många människor: 8 160 kr 
 

 

Årlig avgift utan riskklassning invägt 

 

Anläggning med:  1-2     bassänger och/eller bubbelpooler/floating/badtunna/plaskdamm-    4 080 kr 
                             3-5     bassänger och/eller bubbelpooler/floating/badtunna/plaskdamm -   6 120kr 
                             6-8     bassänger och/eller bubbelpooler/floating/badtunna/plaskdamm -   8 160 kr 
                            10-14  bassänger och/eller bubbelpooler/floating/badtunna/plaskdamm -  12 240 kr 
                               >16  bassänger och/eller bubbelpooler/floating/badtunna/plaskdamm -  16 320 kr 

Miljösanktionsavgift 

Den som inte anmäler sin verksamhet senast 6 veckor före start riskerar att få betala en så kallad miljösanktionsavgift. Avgiften 
tillfaller staten. Miljöbalken 30 kap, samt förordningen om miljösanktionsavgifter (1998:950) 
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