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4. Kärnprocesser 

Verksamhetsområde 
 
4.1.3 Svara för hälsoskydd 
 
 
 
 
Verksamhetsområde 
4.1.3. Svara för hälsoskydd 
 

Beskrivning 
Vid startande av bassängbad måste en anmälan, enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899), 
göras. Anmälan ska vara miljöförvaltningen tillhanda 6 veckor innan lokalen tas i bruk.  
För handläggning av anmälan tas en avgift ut. 
 
Miljönämnden har tillsynsansvar av bad. Miljöförvaltningen utför därmed inspektioner av verksamheten.  
För tillsyn tas en årlig avgift ut. 
 
I tillsynen ingår bl.a. kontroll av att alla bassängbad kontinuerligt tar prover i bad som är öppna för allmänheten eller där många 
människor vistas. Analysprotokollen skickas till miljöförvaltningen 
 
I de fall där proverna är otjänliga följs dessa upp genom en kontakt med verksamhetsutövaren. 
 
Överklagan av beslut: se process 4.0.6. Avgift: se process 4.0.1. Klagomål: se process 4.0.2. 
 
Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn lägger upp nya ärenden samt diarieför handlingar inkomna med post och till 
förvaltningens officiella e-post. Handläggaren diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post 
och telefonsamtal.  
 

Process 

4.1.3.1. Bassängbad 
 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Medium Sökväg Anmärkning 
Anmälan      
Anmälan Anmälan Bevaras EDP Vision Miljö I det diarieförda ärendet  Om anmälan inte 

kommer in, se 4.0.3. 
Miljösanktionsavgift 
 
Anmälan som inte 
utnyttjas gallras med 
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tillhörande handlingar 
efter 5 år.  
 

Handläggning Skrivelse med begäran om 
komplettering 
 

Bevaras EDP Vision Miljö I det diarieförda ärendet  

 Ritning (över lokalen) 
 

Bevaras EDP Vision Miljö I det diarieförda ärendet  

 Situationsplan 
 

Bevaras EDP Vision Miljö I det diarieförda ärendet  

Beslut 
Skickas med överklagandehänvisning och 
delgivningskvitto 
 

Delegeringsbeslut Bevaras EDP Vision Miljö I det diarieförda ärendet  

Delgivningskvitto kommer in 
 

Delgivningskvitto Bevaras EDP Vision Miljö I det diarieförda ärendet  

Inspektion av bassängbad 

Se process 4.0.4. Tillsyn 
 

     

Stängning av bassäng      
Beslut om stängning 
Skickas med överklagandehänvisning och 
delgivningskvitto 
 

Delegeringsbeslut Bevaras EDP Vision Miljö EDP Vision Miljö  

Kontroll av bassängvatten      
Protokoll över vattenprover kommer in 
Vid brister, se 4.0.4. Vid brister i 

verksamheten 
 

Analysprotokoll 2 år EDP Vision Miljö I det diarieförda ärendet  

 

 


