ANSØGNING OM GODKENDELSE AF SVØMMEBAD
Hvad skal en ansøgning om godkendelse af svømmebad indeholde
I forhold til de små bassiner som skal renoveres:
Alle svømmebade der er omfattet af ”svømmebads bekendtgørelsen” skal godkendes inden opførelse og ved
bygningsmæssige ændringer, der har væsentlig indflydelse på de hygiejniske forhold.
Alle de store bassiner skal leve op til kvalitetskravene i den nye bekendtgørelse inden 1. juli 2017. De små bade der
laves om vil også blive godkendt efter den nye bekendtgørelse.
Når I skal indsende en ansøgning om godkendelse af svømmebadet, skal den indeholde følgende:
En miljøteknisk beskrivelse som blandt andet omfatter:
•

Relevant tegningsmateriale med diagrammer og indretningsplaner, samt snit og plantegninger for
hvert bassin.

•

Indretning og disponering af omklædningsrum, baderum, toiletter og adgang til bassiner og adskillelse imellem barfodsområder og fodtøjsområder.

•

Beskrivelse af overflader og materialer.

•

Beskrivelse af afløbsforhold for våde gulvarealer.

•

Oplysning om anlægskapacitet, samt bassinkapacitet, max badebelastning og vandtemperatur for
hvert bassin.

•

Beregning af cirkulerende vandstrøm for hvert bassin.

•

Beskrivelse af vandbehandlingstekniske anlæg og kemikalieanlæg.

•

Tekniske specifikationer for cirkulationssystemer, filtre, pumper, kemikalieanlæg, automatiske klor og
pH reguleringsanlæg, bundsugningsanlæg og eventuelt genbrugsanlæg for retur skyllevand.

•

Oplysninger om returskylleteknik, eventuelt skyllevandstank samt udledning af brugt returskyllevand.

•

Oplysninger om påtænkte driftsmæssige forhold, herunder driftsinstruktioner, driftsjournaler, rengøringsplan, vedligeholdelsesprogram, personale og uddannelse af personale, egenkontrol program,
alarmeringsplaner og forholdsregler ved vandkvalitetsproblemer og fækalieuheld.

•

Indkøringsprogram, herunder kontrol af cirkulerende vandstrømme og bassincirkulation(flowmåling
og farveprøver)

Der er selvfølgelig grader af, hvad der skal beskrives alt efter, hvad der laves om i svømmehallen. Derfor
skal alle punkter ikke nødvendigvis indgå i enhver ansøgning.
Den færdige ansøgning skal sendes til:
Virksomheder og Jord
virksomheder@mtm.aarhus.dk

Bemærk: De oplysninger, du giver kommunen, bliver behandlet elektronisk. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger der behandles om dig, og
du kan kræve forkerte oplysninger rettet. For nogle sagsområder kan det være nødvendigt at dele oplysninger med andre offentlige
myndig-heder eller private virksomheder. Vi deler dog kun oplysningerne inden for lovgivningens bestemmelser.
Virksomheder og Jord
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
Tlf.: 89 40 44 00
E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk

