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Inledning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens hälsoskyddsteam har under sommaren 2018 bedrivit tillsyn
vid de bassängbad som används av allmänheten eller där ett stort antal personer badar, då
detta är anmälningspliktiga verksamheter.
Syfte
Kontrollera att verksamheterna följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad,
att de har en fungerande egenkontroll samt kontrollera att verksamheterna har vidtagit
åtgärder för att rätta till de brister som uppmärksammades vid föregående inspektion.
Metod
Inspektionerna anmäldes och bokades in i förväg för att säkerställa att ansvarig person fanns
på plats. Vid inspektionen fokuserades på:





städnings- och hygienrutiner
rutinen för provtagning av vattnet och dokumentering av denna
kemikaliehantering
eventuella brister från föregående inspektion

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12, med tillhörande
handbok ”Bassängbad - hälsorisker, regler och skötsel” utgiven av Socialstyrelsen, har
använts som underlag i arbetet. Inspektionsrapport skrevs och skickades till verksamheterna.

Resultat
31 bassänger ingick i tillsynen detta år, varav två nyregistrerade verksamheter. 28
inspektioner genomfördes på plats. En verksamhet var under renovering och två verksamheter
skickade in sin egenkontroll via e-post.
Inga inspektioner ledde till föreläggande eftersom avvikelserna inte bedömts allvarligare än
att de kunnat åtgärdas eller följas upp vid nästa tillsyn. Det är ändå vanligt med anmärkningar
av någon form, vilket kan ses som att det hela tiden går att utveckla verksamheterna och att
detta är ett fortlöpande arbete.
Vanliga avvikelser 2018:





bristande rutiner för vattenprover för analys på laboratorium
anmärkning på analysrapporten från laboratoriet
den egna provtagningen visar klorvärden som är utanför riktvärde (för lite fritt klor
eller för mycket bundet klor)
brister i kemikaliehanteringen, t.ex. att invallning saknas kring dunkar med flytande
kemikalier eller att säkerhetsdatablad saknas
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Tillsynen 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

STRAND HOTEL – 2 timmar årlig avgift (nästa besök 2020)
SVENSKA SPEL – 2 timmar (nästa besök 2020)
ÅMINNE FRITIDSANLÄGGNING – 2 timmar (nästa besök 2020)
SNÄCKGÄRDSBADENS SAMFÄLLIGHETSFÖR. – 3 timmar (nästa besök 2020)
KORPENS TERAPIBASSÄNGBAD – 3 timmar (nästa besök 2020)
CLARION HOTEL WISBY – 3 timmar, (nästa besök 2020)
LJUGARNS SEMESTERBY & CAMPING – 3 timmar (nästa 2020)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Korpen Gotlands Motionsidrottsförening – 4 timmar
KAPPELSHAMNS FRITIDSBY – 4 timmar
GOTLANDS IDROTTS CENTER – 4 timmar
STRANDBACKA STUGBY – 4 timmar
MELONEN BASSÄNGBAD – 4 timmar
TERRA NOVA BADET – 4 timmar
MANGO KÖK, POOL OCH BAR – 4 timmar
HOTELL TOFTAGÅRDEN – 4 timmar
BADRESTAURANGEN – 4 timmar
IHRE GÅRD – 4 timmar
BURGSVIKS CAMPING – 4 timmar
SLITE STRANDBY – 4 timmar
HOTELL HELGEAND WISBY – 4 timmar
DJUPVIK RESORT – 4 timmar
Mix Ranch – 4 timmar
KILÅKERN BADET – 4 timmar (renoverades, ingen tillsyn på plats i år)

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

TOFTA CAMPING AB – 4 timmar (kommer sänkas till 3h + nästa tillsyn 2020)
SCANDIC HOTELL – 5 timmar p.g.a varm bubbelpool
FRÖJEL RESORT – 5 timmar (kommer sänkas till 4h, bubbelpool samma vatten som bassäng).
SOLBERGABADET – 3 timmar, sänkt från 4 h (bör ha tillsyn varje år trots sänkning)
HEMSEBADET – 4 timmar, sänkt från 6h (bör ha tillsyn varje år trots sänkning)
KNEIPPBYN AB – 7 timmar
Fårösunds fästning – nyanmälan, ny ägare, - 4 timmar
BJÖRKHAGA STRANDBY – nyanmälan, ny ägare, - 4 timmar



Ekonomi: 118 timmar á 925 = 109 150kr

Uppföljning
De brister som framkommit vid årets tillsyn kommer att följas upp vid nästa inspektion. Enhet
miljö- och hälsoskydd arbetar vidare med tillsyn och information till verksamheterna.
2 bassänger har i år bedömts ha ett minskat tillsynsbehov och har därmed fått sänkt årsavgift.
7 verksamheter behöver bara ha tillsyn vartannat år, varav alla 7 har nästa tillsyn 2020, vilket
gör att nästa års tillsyn av bassängbad bara innefattar 24 verksamheter.

