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Dnr: SRMH 2014-1189.43

Rapportering av provtagningen vid strandbaden 2014
Förslag till beslut
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna
rapporteringen.
Sammanfattning
Resultatet av årets provtagning vid de 13 strandbaden är klart. Totalt har 52
prover tagits. Alla prover var tjänliga förutom ett som var tjänligt med
anmärkning. Resultatet för året blev därmed mycket bra. Ett normalår brukar
det vara flera prover som är tjänliga med anmärkningar och ibland också
otjänliga. Förklaringen är troligen det stabila sommarvädret och att det inte
regnat dagarna före provtagning.
Rapportering av provtagning vid strandbaden 2014
Innan badsäsongens början, den 21 juni, beslutade nämnden om ett schema
(kontrollplan) för provtagningen. Frekvensen för de större, s.k. EU-baden (ca
200 badande), styrs av föregående års provtagningsresultat. Om resultaten
varit bra finns möjlighet att glesa ut provtagningsintervallet. För de mindre
kommunala baden bestämmer nämnden själv provtagningsintervall.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock samma intervall som för EUbaden. Bestämmelserna kring tillsyn och provtagning av strandbad finns i
förordning (SFS 2008:218) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
(HVMFS 2012:14) och allmänna råd om badvatten.
Kontoret rapporterar löpande resultaten av provtagningen på
Folkhälsomyndighetens sida, http://badplatsen.folkhalsomyndigheten.se/. När
vi rapporterat in resultaten finns de tillgängliga för allmänheten på hemsidan.
Efter badsäsongens slut, den 15 augusti, avslutas rapporteringen och
resultaten rapporteras vidare till EU.
Resultat och kontorets kommentarer
Det har varit en bra sommar med förhållandevis lite regn och inga algblomningar i
badvattnen. Tack vare den torra sommaren har tillförseln av föroreningar från land till
vatten var låg.
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Resultatet av 2014 års provtagning framgår av tabellen nedan. Prover med
anmärkningar samt orsaken till anmärkningen redovisas i kolumnen längst till höger.

Täby

Tjänliga

Hägernäsbadet*

4

Näsaängsbadet*

4

Rösjöbadet*

5

Skavlöten*

4

Ängsholmsbadet*

4

Prov med anmärkningar/Not.

Ett extra prov pga otjänligt prov i Danderyd

Vaxholm
Eriksöbadet*

4

Fredriksstrandsbadet

3

Fridhemsbadet

4

Grönviken

4

Norrhamnen,
Batteriet

4

Överbybadet

4

Tenöbadet*

4

Myrholmsmaren

3

Totalt

51 st

1 tjänligt med anm (e.coli, enterokocker)

Inget försäsongsprov
1 st tjänlig med anm.

* EU-bad
Provtagningen är en del av verksamheternas egenkontroll och samarbetet har
fungerat bra under hela säsongen.
Vid en jämförelse mellan årets resultat och ett normalår är resultatet mycket bra.
Kraftiga regn i månadskiftet juli/augusti med bräddningar som följd i Margretelunds
reningsverk (Österåker) och ett flertal pumpstationer i Österåker medförde att fem
extra prover togs på Resarö. Proverna visade tjänligt badvatten.
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