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Rutin för strandbad
Rutinbeskrivning för tillsyn
Tillsyn för strandbad sker i projektform eller vid klagomål. Miljöförbundet har tillsyn på
strandbad vartannat år.
Vid planerad tillsyn kontrolleras att
 det finns toaletter på varje badplats och att de är städade,
 ständer är rena och fria från skräp,
 bryggor inte utgör någon skadorisk,
 sophanteringen fungerar, tömningsfrekvens och ej nedskräpat,
 informationstavla innehåller information om vattenkvaliteten, larmnummer, farliga
undervattensströmmar, djupangivelse och varning för huvudhopp på grunt vatten samt
hund- och häst förbud,
 säkerhetsanordningar som tex. livbojar ska finnas tillgängliga och vara
funktionsdugliga.
Kontroll görs även av föregående års provresultat (även årets om de hunnit utföra några
prover) på Havs- och vattenmyndighetens hemsida www.havochvatten.se /Fiske och fritid/
Badvatten/Statistik över badvattenkvalitet.
Kortvarig förorening
Det förekommer att bad drabbas av en kortvarig förorening. En kortvarig förorening är en
mikrobiologisk påverkan som bedöms upphöra inom tre dygn. När ett prov (prov ett) tas i
enlighet med kontrollplanen och en förorening upptäcks ska ett kontroll prov (prov två) tas
inom tre dygn. Om prov två visar att föroreningen upphört tyder det på en kortvarig
förorening. Då ska ett ersättningsprov tas (prov tre) senast 7 dygn efter prov två.
Har prov två och tre tagits enligt beskrivning kan prov ett och två strykas i en kommande
rapportering och klassificering. Prov tre ersätter då det första, ordinarie provet vid kommande
klassificering. Om prov inte tas enligt beskrivningen stryks inte prov ett och två. Dessa två
prov blir då underlag till kommande klassificering (text om kortvarig förorening från Sveriges
badvattenkvalitet Badsäsongen 2015-Havs-och vattenmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten) .
Om även prov två är otjänligt bör vidare utredning ske.
Vid klagomål se rutinen för klagomål.
Vid planerad tillsyn se hälsoskyddsrutinen för planerad tillsyn.
Lagrum och kommunens egenkontroll
Respektive kommun ansvarar för sina offentlga strandbadplatser.
Vissa strandbad är EU-bad. För dem gäller EU:s Badvattendirektiv 2006/7/EG. Som stöd
finns ”Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten)” som tagits fram
av Havs- och vattenmyndigheten i samvekan med Smittskyddsinstitutet.
Alla offentliga strandbad ska följa Badvattenförordning (2008:218) och Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14).
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Vissa strandbad har dessutom den internationella miljöutmärkelsen Blå Flagg, som Håll
Sverige Rent är svensk samordnare för.
Kommunen ska själv registrera, lägga in kontrollplaner och rapportera in resultaten från
badvattenprovtagningarna på www.havochvatten.se/badplatsen
Ansvar
Hälsoskyddsgruppen ansvarar för att uppdatera rutinen.

