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Syfte och mål 

Syftet med projektet var att identifiera aktuella bassänganläggningar och genomföra tillsyn 
inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. 

Bakgrund 

Bassängbad tillhör kategorin anmälningspliktiga verksamheter. Ny vägledning och 
föreskrifter har kommit från Folkhälsomyndigheten med många nya krav för verksamheterna. 
Vid tillsyn av bassängbad låg därför tyngdpunkten på att kartlägga och informera om vilka 
krav som gäller för verksamheten och som kommer att följas upp vid nästa tillsynstillfälle. 
Förutom detta omfattade tillsynen även frågor rörande hälsoskydd såsom verksamhetens 
rening och kontroll av bassängvatten, städning, rutiner för smittspridning, egenkontoll mm.  

Vid inspektionerna användes en checklista (lånad från Sthlms miljökontor) med 
huvudrubriker; Organisation och ansvarsfördelning, Provtagning och provhantering, Skötsel 
av reningsanläggning, Städning, Hygien, Kemikaliehantering inkl. f-gas, Legionellakontroll, 
Farligt avfall, Ventilation, Klagomålshantering, Kunskap i verksamheten och Iakttagelser vid 
tillsynsbesöket. 

Genomförande 

Enligt miljöförbundets långsiktiga verksamhetsplan ska tillsyn utföras vartannat år på 
bassängbad. Objekten tillskrevs via e-post eller brev där verksamhetsutövarna informerades 
om tillsynen. Information om tidsbokning, egenkontroll och checklista. 

Inspektion utfördes tillsammans med verksamhetsutövaren och började med en sittning där 
checklistan gicks igenom. Därefter företogs inspektion av aktuella lokaler och inspektionen 
avslutades med att sammanfatta de huvudsakliga intrycken och bristerna för 
verksamhetsutövaren. Efteråt skickades till verksamhetsutövarna inspektionsrapport, där 
eventuella brister påpekades. Samtidigt skickades ut en enkät gällande reningstyp och 
kapacitet som verksamhetsutövaren uppmanades fylla i och skick till miljöförbundet 
alternativt ha tillgängligt vid nästa planerade tillsyn.  

Verksamheten fick även muntlig och skriftlig information om de nya lagkraven gällande 
rapportering av farligt avfall till NV och vikten av information till besökare om hur viktigt det 
är att duscha med tvål innan bad. 

Resultat 

Totalt inspekterades 19 anläggningar. I nedanstående diagram sammanfattas de viktigaste 
bristerna/påpekanden som noterades vid tillsynen gällande hälsoskydd och miljöskydd.
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Brister och påpekanden (totalt 19 bassängbadsverksamheter)



 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Gladanleden 2, 273 36  TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se 
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se 

 

Slutsats 

I våra tre kommuner gjordes tillsyn på 19 stycken bassängbadsanläggningar. Resultatet från 
tillsynen visar på en del brister inom både miljö- och hälsoskyddsområdet vilket understryker 
att regelbunden tillsyn är nödvändig. 

Detta var första gången som Hälsoskyddsgruppen även gjorde tillsyn på de större 
bassängbaden, det vill säga verksamheter med bassäng längre än 20 meter. Dessa bassänger 
tillsynades tidigare av miljögruppen. Därav finns inte resultat från föregående inspektioner att 
jämföra med i rapporten. 

Under år 2022 kommer två verksamheter att följas upp eftersom det påträffades så pass 
allvarliga brister att uppföljning inte bör vänta till nästföljande tillsyn. Samtliga anmärkningar 
kommer att följas upp vid nästa planerade tillsynsbesök. 

Det huvudsakliga intrycket är dock att verksamheterna håller god ordning och strävar efter 
god hygien.  

Miljöförbundet bedömer att tillsynsintervallet ska ligga kvar på vartannat år då flertalet 
bassängbad har många anmärkningar.  

Författare: Jon Hall, Ulf Olsson och Eva Karlsvärd 
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