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Har du frågor?
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0271-570 00
miljo-bygg@ovanaker.se

Skickas till
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen
828 80 Edsbyn
Eller till: miljo-bygg@ovanaker.se

Anmälan omfattar
Ny verksamhet

Ändringar i befintlig verksamhet

Uppgifter om företaget
Företagets namn

Ansvarig person

Person-/organisationsnummer

E-postadress

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon

Mobiltelefon

Uppgifter om verksamheten
Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon (om annan än företagets telefon)

E-postadress

Uppgifter om fastighetsägare
Fastighetsägare

Kontaktperson

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon
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Anmälan avser
Typ av bassängbad
Inomhusbassäng

Bubbelpool

Badtunna

Annan badverksamhet, ange vad:

Planerad start av verksamheten
Datum för planerad start av verksamheten

Beskrivning av verksamheten
Hur stor är lokalens yta (m2)

Huvudsaklig golvbeklädnad

Huvudsaklig väggbeklädnad

Antal bassänger/bubbelpooler

Totalt antal reningsanläggningar

Reningsanläggningarnas sammanlagda kapacitet (max antal badande/timme)

Typ av desinfektionsmedel

Typ av pH-justeringsmedel

Vilken typ av ventilation finns i lokalen?
Självdrag

Mekanisk frånluft

Mekanisk till- och frånluft

Mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare

Beskrivning av verksamheten
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Följande bilagor ska skickas med anmälan:
•

Planritning över lokalen med placering av bassänger, duschar, bastu,
omklädningsrum och toaletter.

•

Ritning över vattenreningsanläggningarna och dess placering

•

Beskrivning av verksamheten med uppgifter om bassängvolymer, bedömt
antal badande/dag vid maxbelastning, antal badande som
reningsanläggningen är dimensionerad för.

•

Beskrivning av reningsanläggningen med uppgifter om filtertyp, flöde
genom filter m3/h), omsättningstid (gånger/dygn), spädvattenmängd (I/
badande), desinfektionsmedel, pH-justerande medel, ev. flockningsmedel,
UV-ljus etc. (information om vad som menas med angivna uppgifter finns på
folkhälsomyndighetens hemsida, sök på ”bassängbad handbok”).

•

Rutiner för provtagning

•

Ventilationsprotokoll för lokalerna med angivna luftflöden.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Information
Start av verksamhet
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjort, om
inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Avgift
En fast avgift för handläggningen av ditt anmälningsärende tas ut enligt Kommunfullmäktige
fastställd taxa. För kommande tillsyn tas en separat fast årlig avgift ut. Storleken på den årliga
avgiften delges i ett separat klassningsbeslut.

Övrigt
Bygglov/anmälan kan krävas i vissa fall. Kontakta kommunens bygglovshandläggare för
närmare information. 0271-570 00 (vx).
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Information till den registrerade
Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga
ärendet, bedriva tillsyn och ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig
förpliktelse och myndighetsutövning. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga
ditt ärende. De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post. Personuppgifterna kommer inte att föras över
till tredje land. Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt
ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma
bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller
för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För
information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00
(vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första
hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du
fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP Vision, som har tillgång till dina
personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.
Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.
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