
Besöksadress: Skogsbovägen 9–11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg • Organisationsnummer 212000-0035 

Telefon: 08-570 470 00 • E-post varmdo.kommun@varmdo.se • Hemsida: varmdo.se 

Information vid 
avvikelse bassängbad 

Anläggningens namn:________________________________ 

Avvikelsen gäller: 
 Heterotrofa bakterier   

 Pseudomonas aeruginosa 

 Hög totalhalt klor   

 Högt bundet klor 

 Högt COD/TOC 

 Hög turbiditet  

 Högt THM  

 Annat 

Vilken/vilka bassänger berörs:________________________________________________________________________ 

Datum för överskridande:___________________________________________________________________________ 

Åtgärder har vidtagits den___________________________________________________________________ 

Åtgärder kommer att vidtas snarast dock senast den _____________________________________________ 

då vi meddelar bygg- och miljöavdelningen. 

Beskrivning av åtgärder: 

Trolig orsak till att gränsvärde har överskridits: 

Kontaktuppgifter 

Verksamhetsutövare samt kontaktperson 

Telefon 

Namnförtydligande Datum 

https://www.varmdo.se


Besöksadress: Skogsbovägen 9–11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg • Organisationsnummer 

212000-0035 Telefon: 08-570 470 00 • E-post varmdo.kommun@varmdo.se • Hemsida: varmdo.se 

Skicka ifylld blankett till:  

varmdo.kommun@varmdo.se eller, 

Värmdö kommun 

Bygg- och miljöavdelningen 

134 81 Gustavsberg 

Behandling av personuppgifter  
De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i 

dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna behövs 

för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR). 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 

eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har 

också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter om hur kommunen behandlar 

personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur 

personuppgifter hanteras kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända 

dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se. 

https://www.varmdo.se/personuppgifter
https://www.imy.se
https://www.varmdo.se
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