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Anmälan om bassängbad
Enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetsadress

Sökande
Namn

Personnr/org.nr

Postadress

Postnr

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ort

E-post (om e-postadress anges kommer denna att användas som huvudsakligt kontaktsätt)

Fakturaadress om annan än sökande
Namn

Personnr/org.nr

Adress

Postnr

Ort

Kontaktperson/referens

Fyll i om sökande är Tierps kommun
Ansvar

Konto

Verksamhet

Anmälan avser
□

Nyanmälan

□

Ändring av befintlig verksamhet

□

Utomhus

□

Både inomhus och utomhus

□

Bubbelpool

□

Badtunna

Bassängplacering
□

Inomhus

Typ av bassäng
□

Terapibad

□

Bassängbad, ange typ: _____________________________________________________

□

Annat, ange vad: __________________________________________________________

□

Jag känner till att jag måste upprätta skriftlig egenkontroll enligt SFS 1998:901

Postadress
Medborgarservice
Tierps kommun
815 80 Tierp

Besöksadress
Kommunhuset
Centralgatan 7, Tierp

□

Floating

Kontaktinformation
Organisationsnummer
Telefon:
0293-21 80 88
212000-0266
E-post:
Medborgarservice@tierp.se

Internet
www.tierp.se
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Bifogas till anmälan
□

Beskrivning av verksamheten

□

Lokalritning där placering på bassänger, toaletter, omklädningsrum, städutrymmen mm. framgår

□

Vilken typ av ventilation samt OVK-protokoll

Information





För denna verksamhet gäller krav på egenkontroll enligt Förordning (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll.
Anmälan lämnas minst 6 veckor innan verksamheten planeras att starta.
Anmälan anses komplett först när alla handlingar har inkommit till Medborgarservice. Var därför
noga med att fylla i alla fält i blanketten samt bifoga lokalritning.
Du kan behöva kontakta andra myndigheter. Till exempel räddningstjänsten för krav på
brandsäkerhet, utrymningsvägar m.m.

Information om avgift
Handläggningsavgift av anmälan tas ut enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

………………………………........

………………………………........

………………………………........

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Datum

För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten
kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i
enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du
kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR

Blanketten skickas till:
Tierps kommun
Medborgarservice
815 80 Tierp
E-post: Medborgarservice@tierp.se

Postadress
Medborgarservice
Tierps kommun
815 80 Tierp

Besöksadress
Kommunhuset
Centralgatan 7, Tierp

Kontaktinformation
Organisationsnummer
Telefon:
0293-21 80 88
212000-0266
E-post:
Medborgarservice@tierp.se

Internet
www.tierp.se

