Egenkontroll för bassängbad
Egenkontrollen är ditt verktyg för att se till att
verksamheten lever upp till miljöbalkens
grundläggande krav på resurshushållning och
hänsyn till hälsa och miljö. Du ska kontinuerligt
planera och kontrollera din verksamhet så att
risker förebyggs och undanröjs. En väl
fungerande egenkontroll ger dig bra
förutsättningar för att brister i anläggningen eller
felaktig hantering upptäcks innan en allvarlig
skada inträffar.

Det kan finnas situationer när bassängen behöver
stängas helt tills åtgärder genomförts. Även
vidtagna åtgärder ska rapporteras till
tillsynsmyndigheten.
Viktiga punkter för utformningen av egenkontroll
för bassängbad


Ansvarsfördelning



Riskbedömning av verksamheten



Beskrivning av anläggningen och
redovisning av reningsanläggningarnas
kapacitet

Anmälningsplikt



Du måste anmäla nytt bassängbad till kommunen.
Om anmälan inte görs kommer du att påföras en
miljösanktionsavgift.

Kemikalieförteckning och
säkerhetsdatablad



Skriftliga rutiner för:
- provtagning av badvatten
- att ta hand om föroreningar i vattnet
- drift och kontroll av teknisk utrustning
och tillsyn av reningsanläggningar
- journalföring; kontroll badvatten,
reningsanläggningen etc
- kontroll av inredning och utrustning,
underhåll och reparationer
- ventilation
- hantering av avfall och kemikalier
- rapportering av avvikelser till tillsynsmyndigheten och andra myndigheter
- städning, smittskydd och hygien samt
klagomålshantering.

Egenkontroll för bassängbad
I förordning om verksamhetsutövarens
egenkontroll och Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om bassängbad kan du utläsa vad
egenkontrollen för bassängbad ska innehålla.
Syftet med egenkontrollen är att förhindra att
människor utsätts för smitta, får allergiska
reaktioner eller drabbas av andra olägenheter
samt att miljön skyddas. Egenkontrollen ska
innehålla tydlig ansvarsfördelning och skriftliga
rutiner.
För alla verksamheter gäller att
tillsynsmyndigheten kan förelägga om åtgärder
om en verksamhet medför risk för människors
hälsa eller miljön. Du ska på begäran från
tillsynsmyndigheten kunna visa upp en
dokumenterad egenkontroll.

Avvikelser i vattenkvaliteten
I egenkontrollen ska det ingå rutiner för att
kontrollera att vattenkvaliteten uppfyller
Folkhälsomyndighetens krav på god
vattenkvalitet.
När det uppstår avvikelser i vattenkvaliteten som
kan innebära en olägenhet för människors hälsa,
ska du informera tillsynsmyndigheten. Du ska
omedelbart undersöka orsaken och vidta lämpliga
åtgärder.
Samhällsbyggnadsfövaltningen
Borgholms Kommun ● 0485 – 88 000

●

www.borgholm.se

Läs mer om bassängbad:
Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll
Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om
bassängbad (FoHMFS 2014:12)
Socialstyrelsens handbok (2006):
Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel
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