
    

 

Anmälan enligt hälsoskyddslagens (19.8.1994/763) 13 § 

Bilageblankett 8: simhall, badstrand, badanläggning eller 
allmän bastu 

Dnro och ankomstdatum (myndigheten ifyller)  

 

 

   

Verksamhets-
idkarens eller 
verksamhetens 
namn 

 
      
 
 
 

Öppet-
hållningstider 

 
      
 

Besökare Antal besökare / dygn:       
 
Största tillåtna antalet personer samtidigt         st     

Typ av 
bassäng 
 

 
   Normal simbassäng             st 

 
   Bubbelpool                           st 

   
   Varmvattenbassäng             st 

 
   Annan bassäng                    st, vad:        

 

Lokalen Lokalens area 
 
Lokalens totala yta                                     m

2
    

 
Ytan på utrymmen där bassängerna finns                       m

2
     

  
Tvätt- och omklädningsrummens yta             m

2 
 

 

Lokalen finns i  
 
     Skild fastighet                            Affärsfastighet                   
     Industrifastighet                         Bostadsfastighet  
 

Ventilationen i tvätt- och bassängutrymmen  
                                 
   Naturlig                    Maskinellt utsug                       Maskinellt intag och utsug  
 
 Funktionstid: Full effekt, kl         Reducerad effekt, kl         Avstängd, kl        
 
 Möjlighet att reglera ventilationen:       
                         

Ventilationen i övriga utrymmen 
 

  Naturlig                    Maskinellt utsug                       Maskinellt intag och utsug  
 
 Funktionstid: Full effekt, kl         Reducerad effekt, kl         Avstängd, kl        
 
 Möjlighet att reglera ventilationen:       
                         



  

   

 

WC- och 
tvättutrymmen  

WC:er 
 Kvinnor                 st.    

                   
 Män                       st.,   varav urinoarer           st.,   urineringsränna          cm 

 
 Inva WC                st.            

                                              
 Handtvättställen               Golvbrunnar                    

 

Tvättrum: 
 

 Duschar för kvinnor          st  
 

 Duschar för män               st   
 

 Bastur                               st  

Ytmaterial på 
väggar och 
golv 
 

                                                     
                          
Bassängutrymme:  
 
Wc och tvättrum: 
 
Bastu: 
 
Omklädningsrum och 
korridorer: 
 
Övriga kundutrymmen: 
 

 Golvbeläggning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
      
 
      
 
      
 
      
 
 
      

Väggbeläggning 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
 
      
 

Städutrymmen 
 

 
Lager för städredskap          st         Städskrubbar           st       
 

  Vask                                                  Golvbrunn                       Frånluftsventil 
 

  Värmetorkslinga                                Krokar för upphängning av städredskap   

Uppgifter om 
bassängerna 

Bassängernas mått (längd, bredd och djup): 
 
1.       
 
2.       
 
3.       
 
Vattenmängd och temperatur: 
 
1.       
 
2.       
 
3.       
 

Vatten- 
behandling 
 
 
 
 
 
 
 

Utredning om reningssystemet 
 
      
 
 
 



  

   

 

  
Vattenreningskemikalier 
 
1.        
 
2.        
 
3.        
 
Dosering av kemikalier    automatisk    för hand 
 
Kontroll av doseringen:        
 
 
Vattnets pH och mängden fritt klor försöker man hålla inom följande gränser:        
 
pH :        
 
Fri klor, mg/l :       
 

Vattnets cirkulationshastighet 
      

Tvätt och 
städning  

Förklaring av hur bassängens botten och kanter rengörs: 
      
 
 
 
 

Städprogram för bassäng- och sidoutrymmen (vid behov i bilaga) 
      
 
 
 
 

Driftsdagbok Vad bokförs och hur : 
      
 
 
 
 

Vatten och 
avlopp 
 

 
  Anslutet till allmän vattenledning  Annat, vad          

 
  Anslutet till allmänt avlopp            Annat, vad       

 

Bilagor  
  Planritning         

 
  Övriga bilagor, vilka        
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