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Miljönämnden 

Remiss avseende Havs- och 
Vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd om badvatten 
Dnr MN-2012-0625     Dpl 542 
 
Miljöförvaltningens förslag 
Överlämnar miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till Havs- och 
Vattenmyndigheten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 juli 2011 har Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) övertagit det 
övergripande ansvaret från Naturvårdsverket rörande övervakning av badvatten. 
Med anledning av detta sker ett nytryck av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2008:8) och allmänna råd om badvatten. Den nya föreskriften från Havs- och 
Vattenmyndigheten (HAVMFS) innehåller flera ändringar i förhållande till NFS 
2008:8. I remissen föreslås att de registrerade Eu-baden i kommunerna ska ha 
information på badplatsen med symboler som visar badvattnets klassificering och 
att information angående eventuella kortvariga föroreningar ska finnas i 
badplatsens omedelbara närhet. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2012 
Havs- och Vattenmyndighetens remiss den 19 mars 2012 
 
Ärende  
Havs- och Vattenmyndigheten har till miljönämnden översänt för yttrande förslag 
om nya föreskrifter och allmänna råd om badvatten. I och med att HaV övertagit 
rollen som tillsynsmyndighet finns ett behov att uppdatera föreskrifterna om 
badvatten. Till detta kommer även att det krävs ytterligare implementering av Eu´s 
badvattendirektiv till svensk lagstiftning. 
 
Den aktuella HVMFS föreskriften utgör ett nytryck av Naturvårdsverkets 
föreskrifter och allmänna råd om badvatten. De nya föreskrifterna innebär flera 
förändringar i förhållande till Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2008:8  
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Föreskrifterna meddelas med stöd av Eu´s´ badvattendirektiv 2006/7/EG. 
Direktivet och förordningen syftar till att skydda människors hälsa genom att 
provta och kontrollera badvatten för att kunna upptäcka eventuella föroreningar 
och att vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten där det behövs samt att ge 
information till allmänheten om badvatten. 
 
Detta är det nya i föreskrifterna: 
I ett genomförandebeslut till badvattendirektivet har det inrättats särskilda 
symboler för att ge en tydlig och lättbegriplig information om badvattnets kvalitet. 
Symbolerna ska visa badvattnets klassificering grundat på tre föregående säsongers 
resultat från badvattenprovtagningarna. Badvattnets status kan indelas i utmärkt, 
bra, tillfredsställande eller dålig kvalitet. En symbol för avrådan till bad har också 
tagits fram 
. 
Förutom kravet på särskilda symboler ska information om badvattnet på ett icke-
tekniskt språk finnas på en väl synlig plats i badvattnets omedelbara närhet. 
Informationen ska innefatta: 

• Om badvattnet är utsatt för en kortvarig förorening  
• Information om antalet dagar då det rådde avrådan för bad under den 

föregående badsäsongen på grund av en sådan förorening 
•  Varning när en sådan förorening förutses eller redan finns  
• Kommunen ska även se till att information finns om onormala situationers 

art och förväntad varaktighet när sådana situationer inträffar  
• Om kommunen avråder från bad så ska skälen för detta anges i 

informationen.  
• Det ska även finnas en hänvisning var allmänheten finner ytterligare 

information angående badplatsen och dess badvattenkvalitet. 
 
Information om badplatserna ska även finnas tillgängligt hos Hav- och 
Vattenmyndighetens datavärd. Det är Smittskyddsinstitutet som administrerar 
hemsidan Badplatsen dit kommunerna sen tidigare rapporterar in analysresultat och 
information om badplatserna. 
 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har inget att erinra utan anser att de förändringar som görs i 
samband med de nya föreskrifterna och ytterligare implementering av Eu´s 
badvattendirektiv, är positiva. Informationsskyltar med symboler och tydlig 
information kommer bli en hjälp för allmänheten då det ges en enhetlig information 
om badvattnets kvalitet. 
 
Åtgärderna kommer att kräva extra tidsåtgång för tillsynsmyndigheten då utökad 
uppdaterad information om kortvarig förorening och dess orsaker ska finnas i 
badplatsens omedelbara närhet. 
 
En tydlig tillsynsvägledning krävs, och särskilt för hur den aktuella informationen 
ska utformas vid badplatsen. 
 

 



Dnr MF-2012-0625     Dpl 542 sid 3 (3)
 

 
Helena Berg Siv Johansson 
Miljödirektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Havs- och Vattenmyndigheten 
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