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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00

Anmälan enligt 38 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Bassängbad som är upplåtna till allmänheten  
eller som annars används av många människor 

Verksamheten 
Företag Verksamhetens namn 

Verksamhetens adress Postnummer Ort 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer Ort 

Verksamhetsansvarig/kontaktperson Person-/organisationsnummer

E-postadress Telefaxnummer Telefon till verksamhetsutövare

  Ny lokal/verksamhet i befintlig lokal      Övertagande av befintlig lokal Startdatum: 
Vilken verksamhet har bedrivits i lokalen tidigare

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare Telefon 

Fastighetsförvaltare (om annan än ovan) Telefon 

Uppgifter om fastigheten 

Typ av bassäng: 

Volym m3: Temperatur: 

Antal badande per dag (maximal dimensionering): 

Spädvattentillförsel liter/badande: 

Filtertyp: Hur ofta kommer backspolning ske:       

Vart går backspolvattnet:     avloppsledning   dagvattenledning 

Desinfektionsmedel: pH-justermedel: 

Automatiserad doseringsutrustning av kemikalierna:        Ja       Nej 

Mätutrustning av kemikalierna:         Manuell    Automatisk                Redox 

Kemisk fällning (flockning):         Ja       Nej Fällningskemikale: 

Anläggningen 
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Är ventilationen tillräcklig? (kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen)     Ja     Nej 

Antal duschar: Antal toaletter: 

Avgift enligt Kommunfullmäktiges taxa kommer att tas ut vid handläggning av ärendet. 

Om anmälan görs efter att lokalen tagits i bruk ska, enligt 30 kap. miljöbalken, en miljösanktionsavgift 
på 3 000 kronor betalas. Miljösanktionsavgiften ska betalas oavsett om överträdelsen är uppsåtlig 
eller av oaktsamhet. Avgiften betalas till staten. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
Personuppgifter i denna anmälan kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. 
På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. 
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se 
eller via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

Bilagor som är obligatoriska att bifoga till anmälan 
- Skalenlig ritning över lokalen där bassängbadet och reningssteget är inritat
- Rutiner för skötsel av bassängbad och reningsanläggning
- Rutiner för provtagning och provhantering av bassängvattnet

Kort beskrivning av verksamheten 
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