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Inspektionerna ägde rum i juli 2019. Detta inom ramen för den återkommande planerade 
tillsynen enligt Miljöbalken (MB). 

Syfte och mål 

Miljöförbundets tillsyn grundar sig på miljöbalkens 2 kapitel (allmänna hänsynsregler) och 26 
kapitel 19 § (egenkontroll), Badvattenförordningen 2008:218, Havs och vattenmyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) samt myndighetens 
vägledning krig EU-bad (2016-05-12). Kommunerna är som verksamhetsutövare skyldig att 
uppfylla dessa regelverk.  
 
Tillsynen riktas mot strandbad som finns med i Havs- och Vattenmyndighetens badregister, 
oavsett om badet är ett beslutat EU-badvatten eller inte. Även Gyllebosjön ingick i tillsynen. 
 
Tillsynen omfattade: 
- Besiktning av badplatsen inklusive skyltning, 
- Kontroll av sophantering, 
- Inspektion av hygienutrymmen, 
- Kontroll av badvattenresultat och klassificering av badvattnet. 

Noterade även brister gällande livbojar. Detta ingår dock inte i miljöbalkstillsyn. 

Tydlig information om vattnets kvalitet ska finnas tillgänglig för allmänheten. Havs- och 
Vattenmyndigheten har en hemsida (https://www.havochvatten.se/hav/fiske--
fritid/badvatten.html) för allmänheten angående badplatsers vattenkvalitet. Kommunerna 
rapporterar själva in resultaten till denna hemsida. 

Resultat 

Totalt inspekterades 18 strandbad, se bilaga, och i nedanstående diagram redovisas de 
anmärkningar som framkom för båda kommunerna tillsammans. Vattenkvalitetskontroll har 
utförts på alla registrerade badplatser av respektive kommun utan anmärkning och resultaten 
finns att läsa på badplatsernas hemsida. Vad gäller den icke registrerade badplatsen, Gyllebo, 
fanns rutiner på att utföra endast ett vattenprov och rutin för avvikelse saknades.  

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html


 
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 två av våra tre kommuner gjordes tillsyn på 18 stycken strandbad, 10 stycken i 
Simrishamn och 8 stycken i Ystad. Resultatet från tillsynen visar på brister främst vad gäller 
skyltning och därmed brister i kommunernas egenkontroll och kunskap för att kunna uppfylla 
lagkrav, vilket understryker att regelbunden tillsyn är nödvändig. 

Skyltning ska vara åtgärdad inför nästa års badsäsong och kommer att följas upp nästa 
sommar.   

Under tillsynsarbetets gång framkom att Gyllebo inte registreras i badregistret hos Havs- och 
vattenmyndigheten samt att kommunen överlåtit tillsynsansvaret till Byalaget. Detta utreddes 
och kommunen återtog ansvaret (verksamhetsutövare). Vidare har miljöförbundet ställt krav 
på att badplatsen ska registreras i badregistret (4§ badvattenförordningen) vilket kommer att 
följas upp 2019/2020.  

Vid genomgång av kommunernas hemsida och informationsmaterial, dit kommuninvånare 
och turister hänvisas för bad, framkom hänvisningar till såväl Baskemölla strand, Kiviks norra 
hamnpir och Skillinge badbrygga. Miljöförbundet har ställt krav på utredning av om inte även 
Baskemölla strand bör registreras i badregistret under badsäsong år 2020. I kommande tillsyn 
bör även utredas vilken omfattning av egenkontroll badplatserna Kiviks norra hamnpir och 
Skillinge badbrygga bör ha t.ex. när det gäller provtagning, informationsskyltar mm. 

Slutsats efter genomförd tillsyn är att kommande planerad tillsynsinsats bör omfatta 
kommunernas egenkontroll för att uppfylla lagkraven. 

Miljöförbundet bedömer att tillsyn vartannat år är ett rimligt tillsynsintervall. 

Författare: Jon Hall, Ulf Olsson och Eva Karlsvärd 
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Bilaga 1 

Strandbad som inspekterades under juli 2019: 

Badplats Klassificering EU-bad 
Bongs ★ ★ Bra kvalitet Nej 
Lilleskog ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej 
Löderups strandbad ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej 
Nybrostrand ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja 
Ryssvägen ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja 
Saltsjöbaden ★ ★ Bra kvalitet Ja 
Sandhammaren ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja 
Svarte ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej 
Hjälmaröds strandbad ★ ★ Bra kvalitet Nej 
Kyhl, Borrby strand ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja 
Mälarhusen ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja 
Rörum, Knäbäckshusen ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja 
Skepparp ★ ★ Bra kvalitet Ja 
Stenshuvud ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja 
Tobisvik, Stranden ★ ★ Bra kvalitet Ja 
Viks fiskeläge ★ ★ Bra kvalitet Nej 
Vitemölla ★ ★ Bra kvalitet Ja 
 

 

Uppgifter hämtade från https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/kommuner-
och-badplatser/kommuner/badplatser 
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Bilaga 2  Märkning enligt EU-bads klassning 

 

Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har. Dels görs en 
klassning i fyra nivåer utifrån tidigare säsongers provtagningsresultat. Dels bedöms den 
aktuella kvaliteten utifrån senaste provtagningen. Om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig 
ska det finnas en skylt som avråder från bad. 
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