Faktablad Nyköpings kommun
Bassängbad
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor är anmälningspliktiga. Exempel på sådana verksamheter kan vara
simhallar, träkar, bubbelpool, terapi- eller rehabiliteringsbad eller plaskdammar.
Anmälningsplikten innebär att verksamheten ska anmälas till kommunens miljönämnd
i god tid och senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska även göras
vid överlåtelse, upphörande eller vid ändring av verksamheten.

Egenkontroll
Syftet med egenkontrollen är att förebygga och förhindra att människor som besöker
ett bassängbad inte utsätts för olägenheter som kan medföra obehag eller hälsorisker.
Exempel på olägenhet kan vara hög bakteriehalt i vattnet, dålig luftkvalitet, undermålig
städning och rengöring osv.
Som verksamhetsutövare ska du kontrollera att din verksamhet följer lagar och
bestämmelser. Du ska också ha den kunskap som behövs för att skydda människors
hälsa och miljö mot olägenheter. Du ska skriftligt dokumentera dina rutiner och de
kontroller du utför inom ramen för din egenkontroll. Bestämmelser om egenkontroll
står i miljöbalken.

Exempel på vad som bör ingå i egenkontrollen
•

En dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som
gäller för verksamheten enligt miljöbalken.

•

Dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för
drift och kontroll hålls i gott skick för att förebygga olägenhet för människors
hälsa och miljön.

•

Fortlöpande och systematiska undersökningar och bedömningar av risker
med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet ska
dokumenteras.

•

Att vid driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för
människors hälsa eller miljön ska miljönämnden omgående meddelas.

•

En förteckning över bl.a. kemiska produkter som kan innebära risker från
hälso- och miljösynpunkt samt säkerhetsdatablad till dessa.

Du ska kunna visa upp ditt egenkontrollprogram och din dokumentation av
genomförda kontroller när miljöenheten gör tillsynsbesök.

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Miljöenheten
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tfn 0155-24 89 20
www.nykoping.se

Anmälan
Anmälan görs på särskild blankett som du kan beställa från miljöenheten eller hämta
på Nyköping kommuns hemsida under rubriken e-tjänster/blanketter. Till anmälan ska
du bifoga en beskrivning av verksamheten tillsammans med skalenliga ritningar,
ventilationsprotokoll med luftflödena angivna, vattenförsörjning, avloppshantering,
reningsanläggning samt desinfektionsmetoder.
Om lokalen du tänker använda tidigare inte haft en liknande verksamhet behövs det
troligen bygglov för ändrad användning. Ändring av ventilation, utrymningsvägar eller
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vatten och avlopp kräver också att bygganmälan lämnas in till byggenheten på
Samhällsbyggnad.

Avgifter
För handläggning av anmälan kommer du att debiteras en avgift enligt kommunens
taxa. Om du inte anmäler din verksamhet kan det leda till att du får betala en
miljösanktionsavgift på 3000 kronor vilken tillfaller staten.
En fast årlig tillsynsavgift kommer även att tas ut för framtida regelbunden tillsyn. För
verksamheter som inte har tillsyn varje år delar kommunen upp betalningen på flera
år. Tillsynsbesök kommer att ske ungefär vart tredje år.
Om det visar sig att en verksamhet inte lever upp till lagkraven genomför nämnden
extra tillsyn utöver den regelbundna tillsynen. För den tillsynen får du betala löpande
timavgift, för närvarande 1100 kronor per timme.

Läs mer
www.folkhalsomyndigheten.se
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12)
Socialstyrelsens handbok Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel
www.notisum.se
Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901)
www.naturvardsverket.se
Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2)
Naturvårdsverkets handbok (2001:3) ”Egenkontroll – en fortlöpande process

Kontakt
Har du frågor går det bra att kontakta miljöenheten på telefon 0155-24 89 20 eller
genom att e-posta miljo@nykoping.se.
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