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Inspektionerna ägde rum i juni 2015. Detta inom ramen för den återkommande tillsynen 

enligt Miljöbalken (MB). 

 

Tillsyn över strandbad utövas av kommunens tillsynmyndighet. Det sker med stöd av 26 kap. 

3 § miljöbalken och 45 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Tillsynen riktas mot strandbad, oavsett om badet är ett beslutat EU-badvatten eller inte. 

Kommunerna ansvarar för information till allmänheten och vattenkvalitet, enligt 

Naturvårdverkets föreskrifter om strandbadvatten 1996:6, MS:89 och allmänna råd 89:4 om 

strandbadvatten. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund (MF) måste kontrollera att proverna har tagits och att 

kommunerna vidtar åtgärder om vattenproverna bedöms som otjänliga. Tydlig information 

om vattnets kvalitet ska finnas tillgänglig för allmänheten. Folkhälsomyndigheten har en 

hemsida för allmänheten angående badplatsers vattenkvalitet. Kommunerna måste uppge 

provresultater till MF. 

Miljöförbundet, enligt MB, utför tillsyn över strandbaden och vi tittar framför allt på sådant 

som gör att de badandes hälsa och säkerhet inte äventyras. Tillsynen omfattar allmänna 

hygien-, säkerhets- och trivselfrågor. Stor uppmärksamhet ägnar vi vattenkvaliteten. 

Vid varje strandbad måste det finnas sanitära utrymmen. Toaletter och omklädningsrum 

måste hållas rena och utrustning vara i brukbart skick.  

Stränder och bryggor ska hållas rena och bryggor ska vara i bra skick för att bl.a. undvika 

skärsår och halkningsolyckor. 

Sophantering kontrollerades, soptunnor, som ej är överfulla, måste finnas vid varje strand 

utan skräp omkring för att undvika smitta och skadedjur. 

Informationstavla ska finnas placerad centralt vid varje strand och ange information till 

allmänheten om vattenkvalitet, larmnummer, farliga undervattenströmmar, skyltar med 

djupgivelse och varning för huvudhopp på grunt vatten ska finnas på aktuella platser, skyltar 

om hund- och hästförbud vid strandbadet. 

Säkerhetssanordningar (livbojar) ska finnas tillgängliga och vara funktionsdugliga vid varje 

badstrand. 

Dessa punkter kontrollerades vid inspektionstillfället. Inspektionerna utfördes oanmälda 

genom besök på respektive badplatser. I Ystad kommun inspekterades 8 stycken 

strandbadplatser och i Simrishamns kommun – 10 stycken. Med badplats menas de 

ytvattensförekomster eller delar av ytvattensförekomster, som kommuner förväntar sig att ett 

stor antal personer kommer att bada i under badsäsongen. 
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Totalt inspekterades 18 strandbad och nedan redovisas resultatet i förenklade 

sammanfattningar för varje tillsynområde för båda kommunerna tillsammans. 

 

Informationstavla som anger information till allmänheten om larmnummer, vattenkvalitet, 

farliga undervattenströmmar, hund- och hästförbud var det som hade mest avvikelser från 

kraven på de flesta stränderna. Simrishamns kommun har monterat nya informationstavlor 

som anger all kravinformation men vid Stenshuvuds och Gyllebosjöns strandbad saknades 

sådan. Eftersom Stenshuvud är en nationalpark har Länsstyrelsen ansvaret för 

informationsskyltar men MF utför tillsyn av strandbadet. Information till allmänheten 

angående hästförbud på stranden under badsäsongen bör anges på Länsstyrelsens skyltar..  

Vid Gyllebosjöns strandbad fanns ingen informationstavla, bara skyltar med larm nummer, 

hund- och hästförbud. Det saknades information om vattenkvalitet, vattendjup och varning för 

huvudhopp på grunt vatten vid bryggorna. Detta bör åtgärdas. 

 

 

Varje strand var mer eller mindre utrustad med säkerhetsanordningar i form av livbojar. 

Livbojarna var tillgängliga. Förutom på den södra delen av Tobisviks strandbad där den var 

placerad vid fiskebodarna och dåligt utmärkt. På Mälarhusens strandbad fanns bara en livboj 

som låg på marken och var svårt att hitta. Denna avvikelse vid Mälarhusens strandbad 

konstaterades vid inspektionsrapporten gjord 2013 av Ylva Westerström.  Livbojar måste 

placeras tillgängligt och vara väl synliga. 

 

 

De flesta stränderna var rena och soptunnor fanns vid varje strand. På Sandhammarens 

strandbad fanns även två glasåtervinningscontainrar. Vid Tobisviks strandbad var det ganska 

smutsigt. Det låg skräp som papper, tomma plastflaskor och burkar på stranden. På 

Skepparps strand var det inte skräpigt men ett hjul låg vid strandkanten nära militärens 

övningsområde. 

På den södra delen av Tobisviks strandbad fanns fyra badhytter, vilka var ganska slitna 

invändigt och det var skräpigt runt omkring dem. 
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Toaletter fanns på varje strandbad och de var rena och utrustade med toalettpapper och tvål, 

dock saknades tvål på toaletterna vid Vitemöllas, Hjälmaröds, Stenhuvuds strandbad.  

 

 

 

Vattenkvalitetskontroll har utförts av respektive kommun och resultaten finns att läsa på 

badplatsernas hemsida. 

 

 

 

Tetyana Gubina 

Praktikant 

 

 

 

            


