
Anmälan av bassängbad 
Enligt 38 § förordning (1998:899) om  
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

MILJÖFÖRVALTNINGEN 

Ifylld blankett skickas till 
Miljöförvaltningen 
251 89 Helsingborg 

Kontakt 
Telefon 042-10 50 00 
kontaktcenter@helsingborg.se senast uppdaterad januari 2016   - 

Allmänna uppgifter 
Verksamhetens namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Innehavare 

Telefon/mobilnummer E-post

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Bassängbad 
Antal bassänger: Typ av bassäng: 

Beskrivning av verksamheten 
Datum när ska verksamheten starta 

Beskriv verksamheten: 

Underskrift 
Ort Underskrift 

Datum Namnförtydligande 



Information om anmälan av bassängbad 

Bassängbad 
Ett bassängbad är en anläggning som är till för allmänheten eller som används av många männi-
skor. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, badtunnor, flyttankar som 
finns inomhus eller utomhus. 

Nya badanläggningar anmäls till miljöförvaltningen sex veckor före start 
Ni ska anmäla ett bassängbad till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar. 
Detta beror på att bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.   

Hög temperatur gynnar mikroorganismer 
Att bada i en bassäng, pool, dammar, badtunna etcetera kan innebära en risk eller sjukdom. Den 
relativt höga temperaturen i vattnet och inomhusluften gynnar att kemiska föroreningar bildas 
och att mikroorganismer växer till. Det har också blivit vanligare med bassänger som har tempera-
tur runt 32 grader, vilket ställer extra höga krav på hygien och skötsel. 

Viktigt att minimera riskerna för de badande 
För att minimera riskerna är reningen av vattnet, desinfektionsmetoderna och skötseln av anlägg-
ningen viktiga. Att besökarna tvättar sig noggrant före badet har också stor betydelse för att 
minska tillförseln av föroreningar till vattnet. Ni som driver ett bassängbad ansvarar för att ut-
forma ett egenkontrollprogram för att minska riskerna för de badande. 

Handläggning av bassängbad 
Miljöförvaltningen tar ut en fast avgift för anmälan. Mer information om avgifter finns på 
helsingborg.se.

Provtagning 
Ni som ansvara för bassängbad ska själv ta vattenprover. Det är miljöförvaltningen som bestäm-
mer hur ofta du ska ta prover. Ett ackrediterat laboratorium ska sedan analysera proverna och 
provresultaten ska du skicka till miljöförvaltningen. 
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