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Redovisning av tillsyn av strandbad 2021 i Danderyds
kommun

Ärendet
Miljöavdelningen har den 28 juni 2021 oanmält besökt kommunens strandbad. Närvarande var Lena Hellson och Jenny Bejerskog från miljö- och
stadsbyggnadskontoret. Syftet med tillsynen var att granska hur verksamheten uppfyller badvattenförordning (2008:218) och miljöbalkens krav ur hälsoskyddssynpunkt. Vid inspektionen kontrollerades om badplatserna var
skräpiga, om det fanns förekomst av alger eller skräp i vattnet, om det fanns
tydlig information till allmänheten om provtagning och badvattnets kvalitet
samt underhåll av latriner.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen och lägger redovisningen till handlingarna.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning
Strandbad som kontrollerats:
Germaniaviken, Djursholm
Ösbysjön, Djursholm
Rösjön, Enebyberg
Kevinge strand, Stocksund
Svanholmen, Stocksund
Sätra äng, Västra Danderyd.
Badvattenkvalitet
Samtliga badplatser i kommunen har under 2021 haft tjänligt badvatten.
Ingen synlig algblomning har noterats på badplatserna under badsäsongen.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande
Vid inspektion har konstaterats att samtliga besökta strandbad varit fria från
skräp och att papperskorgar bedömts finnas i tillräckligt antal. Vid besöket
verkade papperskorgar nyligen vara tömda. Vattnet såg vid besöken rent ut,
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ingen algblomning kunde noteras i vattnet vid någon av badplatserna. Badplatserna var fria från fåglar och fågelträck vid besöket. Livbojar fanns vid
samtliga kontrollerade bad.
Bajamajor var rena vid tillsynsbesöket. Handsprit fanns tillgängligt på samtliga badplatser. När provtagning av badvattnet har skett fanns uppskrivet vid
badplatserna. Alla badplatser hade anslag om sammanvägd badvattenkvalitét från tidigare år och samtliga har utmärkt badvattenkvalitét.
Badvattenkvalitén på samtliga av kommunens badplatser under 2021 uppfyller gällande krav på tjänligt badvatten enligt Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS 2012:14).
Miljöavdelningen gör den samlade bedömningen att verksamheten uppfyller
miljöbalkens krav ur hälsoskyddssynpunkt.
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