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Information från miljöförvaltningen
angående ett tillsynsprojekt på
offentliga badanläggningar Städning och Hygien 2016
Våren 2016 kommer Stockholms stad genomföra ett
tillsynsprojekt gällande badanläggningars egenkontroll
med avseende på städ- och hygienrutiner.
Uppmärksamhet riktas mot offentliga badanläggningar
inomhus. Anledningen till detta är att brister städ- och
hygienrutiner kan innebära ökad risk för smittor samt
försämrad vattenkvalitet. Samtliga offentliga inomhusbad
kommer att besökas.
Varför har ni fått detta brev?
Ni har fått detta brev för att ni äger eller förvaltar en
badanläggning öppen för besökare.
Inför tillsynsbesöket
Inspektioner kommer att utföras under mars – maj 2016. Ni
kommer att kontaktas under mars för bokning, via mail eller
telefon.
Tid för tillsynsbesök kommer att bokas så att inspektionen
utförs när ni på anläggningen utfört den normalt återkommande större städningen, detta för att bedömningen av
resultaten ska bli så lika som möjligt. Under tillsynsbesöket
kommer ytor där besökare rör sig att provtryckas för
bakterieodling.
Skriftliga städ- och hygienrutiner ska mailas in till
miljöförvaltningen skyndsamt, dock senast 2 veckor innan
bokat tillsynsbesök till adressen:
Funktion.Bassang.miljoforvaltningen@stockholm.se
Av städrutiner behöver framgå att ansvar och organisation
finns för dessa frågor, att städrutiner finns fastställda för
samtliga områden där badgäster vistas samt frekvens på
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städmoment. Det ska framgå att kemikalier och städmetoder
anpassade för badhus används.
Av hygienrutiner ska framgå vilka hygienregler som finns
fastställda för anläggningen samt på vilket sätt man följer upp
att badgästerna efterlever dessa.
Se de bifogade råden för städning och hygien.
Rutiner kommer att granskas inför inspektionen av
badanläggningen.
Under tillsynsbesöket
Besöket kommer att ta cirka 1 – 2 timmar.
Miljöförvaltningen kommer under besöket ta tryckprover från
gå- sitt, och liggytor i simhall, dusch- och omklädningsrum
samt städredskap (totalt 10 – 20 st).
I samband med tillsynsbesöket kommer även frågor kring städoch hygienrutiner att ställas.
Tryckplattorna är anpassade för odling av bakterier. Resultatet
av odlingarna utgör ett allmänhygieniskt mått på renhet. Provtagning, odling och bedömning av resultaten kommer att utgå
från en tysk standard (DGfdB R 94.04 Reinigung, Desinfektion
und Hygiene i Bäden) och utföras i miljöförvaltningens regi.
Efter tillsynsbesöket
Efter tillsynsbesöket kommer bedömning av skriftliga rutiner,
vad som konstaterats på plats vid inspektionen samt resultat
av bakterieodling från ytor att sammanställas i en
inspektionsrapport.
Debitering
Kostnaden för miljöförvaltningens tillsyn, d v s nedlagd
tid vid förberedelse och inspektion, ingår i den fasta
årliga avgiften.
Kostnaden för odlingsplattor (ca 35:-/st) samt arbetstid för
odling (undersökningsavgift), kommer att debiteras. Från 1
januari 2016 är undersökningsavgiften 2160 SEK. Den
slutliga kostnaden för provtagningen per anläggning kommer
variera och kan ligga på mellan 2500 SEK och 3000 SEK plus
moms, beroende på antal provtryckningar per anläggning.
Fler prover tas ut vid större anläggningar.
För det fall allvarliga brister konstateras vid en anläggning
kommer ett uppföljningsärende att startas i vilka timdebitering
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sker – se taxeinformationen nedan.
Med vänlig hälsning

Marithe Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilagor:
Råd för städning
Råd för hygien

Taxa
Enligt 3 § c) taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet enligt miljöbalken (Kfs 2015:20) (beslutad av
kommunfullmäktige den 19 oktober 2015) tas avgift ut som
undersökningsavgift enligt bilaga 1 C till taxan. Avgiften
motsvarar faktisk nedlagd handläggningstid.
Enligt 7 § taxan får miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskild
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift om den faktiskt
utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den
fasta avgiften. Extraordinär tillsynsavgift beräknas som timavgift
enligt 8 § taxan och ska betalas i efterskott av den som är
verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.
Tillämpliga bestämmelser
Om badanläggningen används av allmänheten eller många
människor är den anmälningspliktig enligt 38 § Förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ni som
verksamhetsutövare omfattas även av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19
§ Miljöbalken (1998:808) samt 4-7 §§ Förordningen (1998:901)
om verksamhetsutövarens egenkontroll. Det innebär att ni
fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att
motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa
uppstår.
Enligt Miljötillsynsförordning (2011:13) med stöd av bland annat
26 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) har Miljöförvaltningen ansvar
för den operativa tillsynen i kommunen.
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