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Detta gjorde vi
Under sommaren har vi gjort tillsyn vid 19 badanläggningar. Bland anläggningarna fanns
både inom- och utomhusbad, mindre spa-anläggningar och badtunnor. Vi har särskilt
fokuserat på hur anläggningarna förvarar och hanterar sina kemikalier. Dessutom
kontrollerade vi bland annat att anläggningarna var rena, att rätt vattenprover tas och hur
verksamheterna arbetar för att hålla en god vattenkvalitet. Vi har även informerat om hur de
systematiskt kan förebygga miljö- och hälsorisker i sina verksamheter.
Vi har också inventerat vart vattnet avleds när anläggningarna tömmer sitt bassängvatten eller
backspolar sina filter.
Resultat
Personalen som arbetar i badanläggningarna har god kunskap om sina verksamheter. De allra
flesta hade goda rutiner för hygien och rengöring. Vid ett antal av anläggningarna förvarades
kemikalier felaktigt så att de riskerade att rinna ut i miljön vid eventuellt läckage, det vill säga
att det saknades så kallad invallning. Flera av verksamheterna kommer att uppdatera sina
säkerhetsdatablad eftersom dessa var gamla i flera fall. En del av anläggningarna hade
bristande rutiner för rengöring.
Fem verksamheter tog inte de vattenprover som ska tas enligt Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om bassängbad.
Inventeringen av vart vattnet avleds visar att vattnet från de flesta anläggningarna leds till
spillvattennätet. I några fall släpps vattnet ut i naturen eller till dagvattennätet.
Vår uppföljning efter projektet
Flera av verksamheterna åtog sig att förbättra förvaringen av sina kemikalier. Vi kommer att
följa upp några anläggningar med större volymer som saknade invallning så att åtgärder görs.
De anläggningar som inte tog rätt prover har meddelat att de kommer göra det
fortsättningsvis.
Vi kommer att använda erfarenheten från tillsynsprojektet som underlag för att arbeta vidare
med hanteringen av det vatten som släpps från anläggningarna.
Vad blev nyttan med projektet?
Genom att kontrollera att badanläggningarna har bra rutiner kan vi hjälpa till att minska risken
att badgäster utsätts för hälsorisker. Hälsobesvär som kan uppstå av bassängbad är exempelvis
hudirritationer, illamående, kräkningar eller olika typer av infektioner.
I flera fall har vi fått verksamheterna att förbättra sin förvaring av kemikalier. Därigenom
minskar risken att miljöfarliga kemikalier som till exempel klor, som är mycket giftigt för
vattenlevande organismer, kommer ut i miljön.
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Fakta om projektet
Namn:

Tillsyn av badanläggningar

Projektet pågick:
Detta granskade vi:

23 juni–23 augusti
• Vattenkvalitet och provtagning
• Driftjournal och avvikelser
• Städning och rengöring
• Hygien
• Underhåll
19
16

Antal anläggningar:
Antal anläggningar utan avvikelser:

Bilaga
Anläggningar som ingick i projektet
Falköping
Stenstorpsbadet
Flobybadet
Studio floating bassängbad
Odenbadet bassängbad
Nya bassjukhuset bassängbad
Gyllensvaans möbler, bassängbad
Kurorten Mösseberg bassängbad
Hjo
Guldkroksbadet
Spa for Hjo
Karlsborg
Molidens Sim- och idrottsanläggning
Bruksgården i Sätra
Skövde
Billingehus bassängbadsanläggningar
Arena Skövde Bassängbad
Nybobadet i Skövde
Tidanbadet
SKAS terapibassäng
Knistad Herrgård badtunnor
Tibro
Nybobadet i Tibro
Terapibadet
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