Egenkontroll för bassängbad
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som medför risk för
människors hälsa eller miljön ska planera och kontrollera sin verksamhet
enligt de krav som ställs av miljöbalken och tillhörande regelverk.

Skydda människors hälsa med egenkontroll
Du kan förhindra att människor utsätts för smitta, allergiska reaktioner eller
drabbas av andra olägenheter samt att miljön skyddas genom en bra egenkontroll.
För att kunna följa upp att vattenkvaliteten uppfyller kravet på god vattenkvalitet,
ska du ha ett program för egenkontroll med tydlig ansvarsfördelning och skriftliga
rutiner som är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Vad egenkontrollen ska innehålla styrs av förordning (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
bassängbad (HSLF-FS 2021:11).
Viktiga punkter för egenkontroll av bassängbad







Ansvarsfördelning
Riskbedömning av verksamheten
Beskrivning av anläggningen
Redovisning av reningsanläggningarnas kapacitet
Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad
Skriftliga rutiner

 Ta hand om föroreningar i vattnet och driftstörningar;
Provta badvatten – Rapportera avvikande värden till oss!
 Dosering av desinfektionsmedel; Hantering avfall och kemikalier;
Hygien, smittskydd och städning samt klagomålshantering.
 Kontroll av reningsanläggning (drift, teknisk utrustning) samt skötsel,
underhåll och reparationer (anläggning, inredning och utrustning).

Ta gärna hjälp av ”Vägledning om bassängbad” när du utformar din egenkontroll.

Avvikande resultat
Avvikelser i vattenkvaliteten som kan påverka människors hälsa ska du omedelbart
undersöka orsaken till och omgående vidta lämpliga åtgärder. Omfattningen av
föroreningen och bassängvolymen avgör om bassängen måste stängas helt.
Meddela oss om vattenkvaliteten avviker från riktvärdena samt rapportera snarast
när du gjort åtgärder för att komma till rätta med problemet.
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Vi kan besluta att verksamheten ska vidta åtgärder om det finns risk för människors
hälsa eller miljön. Följs inte krav i föreläggandet inom en rimlig tid, kan vi förelägga
verksamheten med vite.

Anmälningsplikt
Att anlägga ett nytt bassängbad är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Det är
förbjudet att driva en anläggning utan att den är anmäld till oss. Verksamheter som
driver bassängbad utan att anmäla detta kan få miljösanktionsavgift.
Blankett för anmälan hittar du på vår webbplats smohf.se

Vägledning och allmänna råd
Vägledningen om bassängbad är tillsammans med Folkhälsomyndighetens allmänna
råd (HSLF-FS 2021:11) om bassängbad, hjälpmedel för tillsynsmyndigheters tillsyn
enligt miljöbalken. Vägledningen kan också du använda som hjälp i ditt arbete med
egenkontroll.

MER INFORMATION
Folkhälsomyndigheten:
 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (HSLF-FS 2021:11)
 Vägledning om bassängbad, 2021.
 Bassängbad - hälsorisker, regler och skötsel, 2006
Miljöbalken:
 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll
 Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Smittskyddstockholm:
 Kontakta smittskyddstockholm vid misstanke om smitta från bassängbad
Telefon: 08-123 143 00
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se
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