Ställda frågor om bassängbad till kommunerna (10 kommuner har svarat):
1.a) Hur ofta gör ni tillsynsbesök på objekten för bassängbad i dagsläget?
1.b) Hur ofta planeras det för framöver att bli för intervall mellan tillsynsbesöken?
1.c) Ibland ska det prioriteras och budgeten styr antal tillsynsbesök i en kommun och undrar därför hur ofta ni bedömer att behovet av återkommande tillsynsbesök är i kommunen?
2. Begär ni kopior på resultat från provsvar:
a) Varje år?
b) Kontinuerligt under året?
c) Vid tillsynsbesök eller läses på plats?
3. Tar miljöinspektörerna bassängbadsprover i kommunen och hur ser rutinen ut för det?
4. Tar kommunen för närvarande ut:
a) Årlig tillsynsavgift?
b) Endast timavgift för tillsynen?
c) Både årlig tillsynsavgift och timavgift?
5. Hur gör man om en verksamhetsutövare har flera bassängbad när det gäller tillsynsavgiften?
6.a) För hur många timmar tar kommunen i regel ut tillsynsavgift per tillsynsbesök?
6.b) Hur omfattande genomgång görs vid tillsynen, dvs tror ni allt arbete debiteras?
Frågor
Sammanställande svar:
1a)
Varje till vart annat år.
1b)
Varje till vart annat år.
1c)
Varje till vartannat år. Slutsatsen är att inspektörerna kan råda själva över hur ofta tillsynsbesöken ska återkomma.
2 (a- c)
Övervägande antal kommuner får provresultat kontinuerligt.
3
Två av tio kommuner tar bassängbadsprover vid tillsynsbesöken.
4 (a-c)
Sju av tio kommuner har årlig kontrollavgift. Tre kommuner har timavgift och av dessa planerar två att införa årlig kontrollavgift. En kommun tar ut timavgift vid klagomål och uppföljande inspektion utöver den
årliga avgiften och en kommun tar ut timavgift för de mindre objekten och har årlig avgift på de större. En kommun tar ut timavgift vid anmälan av nytt bad och kan ta ut timavgift om det krävs extra tid utöver
den årliga avgiften. En kommun har ingen avgift för plaskdammar, men planerar att ta ut timavgift för de i år.
5
En kommun planerar att ta ut extra timavgift om inte den årliga avgiften täcker tidsåtgången (badet har fem bassänger och en bubbelpool). Två kommuner poängterar att de har riskklassat objekten. Två
kommuner talar om att det är viktigt att varje anläggning för sig får en egen tillsynsavgift. De som har timavgift räknar på antal timmar vid besöket.
6a)
Ca tre-fyra timmar svarar fem kommuner, 4-6 svarar en kommun och ca 6-9 svar tre kommuner. En kommun förklarar det med att det beror på storleken på baden.
6b)
Denna fråga hade spännande och väldigt olika svar, därför tas alla med i sin helhet:
1)Det mesta av tiden debiteras nog men ibland är det svårt att ta betalt för all den tid man lägger ner.
2) Inför varje tillsynsomgång bestäms vad vi ska rikta in tillsynen på. Tid som läggs ned på genomgång och planering debiteras nog inte för. Däremot den faktiska tiden på förberedelse, tillsynsbesök och
efterarbete debiteras varje bad.
3)I de flesta fall.
4) Vi tror att allt arbete debiteras.
5) Svårt att säga, inspektionerna blir mer och mer omfattande. Ett bad är dessutom i farozonen för nedläggning vilket genererar extra tid, där debiteras absolut för lite tid i den årliga avgiften, ev kommer extra tid
att tas ut senare.
6) Förberedelser/planering. Platsbesök (ca1,5-2,5 tim) med genomgång av egenkontroll, genomgång drift. Inspektionsrapport. Ev. debiteras inte all förberedelse/planering.
7) Inspektion: Genomgång av egenkontrollen, uppföljning senaste skrivelse, nyheter inom anläggningen, avvikelser provtagning, rundtur i driftrum och omklädningsrum, kontroll journaler samt provtagning, tar
2-2½ tim på plats. Övrig tid är skrivelser, genomgång bassängresultat, årlig sammanställning, samtal vid avvikelser, inläsning, kontakt myndigheter m.m. Nej, jag har ca 90 h i tillsynstid per år för 8 anläggningar
och det motsvarar inte det som debiteras. Men vi har höjt taxan rejält mot innan, då vi hade 2 timmar per år. Det är framförallt ett bad som tar lite extra tid och det har jag funderat på att debitera extra om det
fortsätter även i år.
8) För tillfället debiteras inte tillsynen för plaskdammarna. Simhallens avgift är 3200kr/år (4h), det har varit ca den tiden som har gått åt i tillsynen.
9) Vet inte eftersom årsavgifterna är nya och vi har inte varit ute än.
10) Ja

Frågor
1a)

Svar från kommuner: 1
Vart annat år.

2
Vartannat eller var tredje år i
dagsläget(2007, 2009, 2011) .
Badanläggningar som är i behov av tätare
tillsyn får det.

3
Planerad tillsyn 1
gång/år.

4
Inget rutinmässigt men från och
med i år har vi årlig
tillsynsavgift vilket innebär att
vi kommer att göra
tillsynsbesök varje eller vart
annat år.

5
En gång per år.

6
Ej funnits rutiner för hur
ofta, men i år besöks alla
bad.

1b)

Vart annat år.

Se svar ovan.

1 gång/år.

En gång om året
förhoppningsvis och vart annat
år på de mindre objekten.

Ca vartannat beroende på storlek
och hur duktiga de är, dvs om vi kan
premiera dem enligt taxan.

1c)

Vi har ett större bad där tillsyn
kan behövas oftare annars känns
det som att vart annat år är ett bra
intervall

I nuläget tycker jag att badanläggningarna
behöver tillsyn vartannat år. Vi har inga
fasta tillsynsavgifter för badanläggningar
utan timdebiterar baden efter tillsyn.

Planerad tillsyn 1
gång/år.

Vi anser att det är viktigt att ha
återkommande tillsynsbesök.

2 (a,b,c)

Kopia på provsvaren skickas till
kommunen kontinuerligt, har
dock diskuterat med
verksamhetsutövarna att de i
stället ska visa upp dessa vid
tillsynsbesöken och kontakta oss
vid avvikelser.
Nej vi tar inga prover.

Vi får in kopior på analysresultat från
provtagning kontinuerligt. En del
badanläggningar är sämre på att skicka in
kopior på analysresultat än andra.
Analysresultaten granskas vid tillsynsbesök
också.

a) Nej
b) Nej
c) Ja

b) Ja

Behovet är troligen ganska stort, ett
besök per år är inte att överdriva...
på de flesta anläggningarna. Vi har
inte drivit något djupgående
egenkontrollkrav ex.
b) Ja

Vart annat år är det
planerat för nu, men
eventuellt kan det ändras
till varje år.
Vart annat år och
eventuellt varje år.

Vi tar inga prover på badvattnet i
bassängerna.

Nej.
Verksamhetsutövar
e tar själva
proverna.
a) Ja b) Nej c)
Vid klagomål och
vid uppföljande
inspektion.
Beroende på typ av
bassäng kan
riskpoäng ges för
ytterligare bassäng
exempelvis
högtempererad
pool.
9 timmar.

Nej, i nuläget gör vi inte det
men det planeras att få till det
som rutin att göra det i
samband med tillsynsbesöket.
a) Från och med i år tar vi ut
årlig tillsynsavgift
b) De mindre objekten

Verksamheterna tar själva proverna
och labben skickar kopia till oss på
svaret.

Nej. Verksamheten tar
själv prover.

a) Ja

Kommunen har fyra objekt
men alla är inklassade var för
sig.

Medley har anläggningar i både
Täby och Danderyd, de betalar två
avgifter, en för varje anläggning.

a) Ja, siktar på årlig
kontrollavgift med början
nästa år.
b) Just nu är det timavgift
Efter den tid det kräver

Det beror på antalet bassänger
– mellan 2 och 4 timmar.

I de flesta fall.

Vi tror att allt arbete debiteras.

Den årliga avgiften ligger på 9
timmar i grundavgift, sen
tillkommer fler timmar om man har
ex bubbelpool eller andra
verksamheter (ex solarium).
Svårt att säga, inspektionerna blir
mer och mer omfattande. Ett bad är
dessutom i farozonen för
nedläggning vilket genererar extra
tid, där debiteras absolut för lite tid i
den årliga avgiften, ev kommer extra
tid att tas ut senare.

3

4 (a,b,c)

Nej ingen årlig tillsynsavgift bara
timavgift.

Vi tar ut timavgift efter tillsyn. Har inga
fasta årliga avgifter.

5

Då vi har timavgift spelar de
ingen roll att verksamhetutövaren
har flera bad, vi debiterar för
objektet

Vi debiterar varje badanläggning för den
tiden som tillsynen kräver.

6a)

Cirka tre timmar för större
delen av baden då de flesta av
våra objekt är mindre kursgårdar,
för det stora kommunala badet rör
det sig om mera tid.
Det mesta av tiden debiteras nog
men ibland är det svårt att ta
betalt för all den tid man lägger
ner.

Ungefär 3-4 timmar per bad för ett
tillsynsbesök.

6b)

Inför varje tillsynsomgång bestäms vad vi
ska rikta in tillsynen på. Tid som läggs ned
på genomgång och planering debiteras nog
inte för. Däremot den faktiska tiden på
förberedelse, tillsynsbesök och efterarbete
debiteras varje bad.

Kopia på provsvar skickas
in kontinuerligt. Några
bad har inte de rutinerna
än, men de följs uppvid
tillsynsbesök.

Ca 4-6 timmar

Förberedelser/planering.
Platsbesök (ca1,5-2,5 tim)
med genomgång av
egenkontroll, genomgång
drift. Inspektionsrapport.
Ev. debiteras inte all
förberedelse/planering.

Frågor
1a)

Svar från kommuner: 7
Ett ordinarie tillsynsbesök varje år. Ett bad i snitt per år får också uppföljande besök.

1b)

Vi ändrade från vart 3.e år till varje år 2009 och kommer att fortsätta med varje år framöver.

1c)

Det finns behov av besök varje år. Riskerna är stora.

2
(a,b,c)

a) Det ska lämnas in varje månad, bockar av mot en lista. Registreras i Ecos.
b) se a)
Vid tillsynsbesöket kräver jag in de som eventuellt saknas under året hittills. Kontrollerar även daglig
journalföring vid tillsynsbesök och kräver ibland in journalföring om problem i bad.
Ja, en gång per år, vid ordinarie tillsynsbesök. Ingår i tillsynsavgiften. Använder egen utrustning.

3

8
Staden har både plaskdammar och
inomhusanläggning, i plaskdammarna sker
provtagning varannan vecka om vädret
tillåter. Inomhusanläggningen besöks minst
en gång per år.
För simhallen: 1 gång per år. Plaskdammar
besöks varannan vecka i dagsläget (räknar
man det som tillsynsbesök, vi tar ju deras
egenkontrollprover…)
_

Provsvar kommer automatisk till oss för
kännedom kontinuerligt.

9
Vartannat år.

10
_

Vartannat år.

_

Om egenkontrollen
fungerar borde det räcka
med besök vartannat år.
Vi har dock inte hunnit gå
igenom egenkontrollen på
alla bad än – planerar det i
år.
b) Vi får kopior av alla
provsvar via posten eller
mejl.

b) Ja, månadsvis

Miljöinspektörerna tar prover i
plaskdammarna och skickar dem på analys.
Ett prov i simhallen tas i samband med
tillsynsbesöket (1 prov/år).

Vi tar inte prover i
inomhusbaden längre.
Men i två
utomhusbassänger
sommartid. Vi har ingen
nedskriven rutin.

1 gång/månad. Nu
tar verksamheten
själva proverna 1
gång/ månad och
skickar
provsvaret för
kännedom till
miljöenheten.

a) Ja. Anläggning för plaskdammar tas det
inte ut någon årlig avgift för,
inomhusbassängen betalar årlig avgift.
Timavgift för plaskdammar kommer ev att
tas ut i år.
_

a) Ja, så är det tänkt, men
beslut om avgift är inte
klara för de flesta baden.

a) Ja

Vi har ett stort bad med
sammanlagt 5 bassänger
och en bubbelpool samt ett
gym. Vi har tänkt ta ut
extra timavgift ifall inte
årsavgiften täcker tiden vi
lägger ner.
Det kommer att bli 4
timmar.

_

4 (a,b,c)

a) Ja, mellan 6-9 timmar per objekt. Timavgift är 875 kr.
b) Nej, men timavgift för anmälan av nytt bad.
c) Se b). Vi skulle kunna debitera extra om det är påkallat.

5

Varje anläggning bör ha sin egen tillsynsavgift, men vi har inga sådana fall. Jag skulle inte reducera avgiften om
det var en VU på flera bad, varje anläggning måste ha sin egen inspektion och kontroll av prover m.m. Vi
reducerar inte avgiften för kommunala förskolor t ex. fast det är samma VU.

6a)

6-9 h i årlig avgift, den är beroende på omfattning (högtempererat, mer än 100 badande, äventyrsbad kan ge
tillägg 1-3 h, 6 h är en grundavgift)

Ingen timavgift tas ut i nuläget. Om
timavgiften tas ut på plaskdammar kommer
man räkna ut tiden som gått åt under
badsäsongen.

6b)

Inspektion: Genomgång av egenkontrollen, uppföljning senaste skrivelse, nyheter inom anläggningen, avvikelser
provtagning, rundtur i driftrum och omklädningsrum, kontroll journaler samt provtagning, tar 2-2½ tim på plats.
Övrig tid är skrivelser, genomgång bassängresultat, årlig sammanställning, samtal vid avvikelser, inläsning,
kontakt myndigheter m.m. Nej, jag har ca 90 h i tillsynstid per år för 8 anläggningar och det motsvarar inte det
som debiteras. Men vi har höjt taxan rejält mot innan, då vi hade 2 timmar per år. Det är framförallt ett bad som
tar lite extra tid och det har jag funderat på att debitera extra om det fortsätter även i år.

För tillfället debiteras inte tillsynen för
plaskdammarna. Simhallens avgift är
3200kr/år (4h), det har varit ca den tiden
som har gått åt i tillsynen.

Vet inte eftersom
årsavgifterna är nya och vi
har inte varit ute än.

Årlig
tillsynsavgift.

Ja

