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Samma
anfattning
Badvattennkvaliteten vid
v Stockho
olms 30 offiiciella strandbad har
under som
mmaren 2013 visat ett sämre
s
resulttat i jämföreelse med
föregåendde år, men kan
k räknas tiill ett begrän
änsat antal sttrandbad.
En del av de dåliga provresultate
p
en kan hänfföras till någ
gra olika
episoder m
med utsläpp
p av avloppssvatten i närrheten av baaden. Inga
kontinuerlliga utsläpp
p har dock konstaterats.
k
.
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Algprovtaagning har genomförts
g
vid fem baddplatser. Viid fyra
tillfällen uuppmättes höga
h
halter av
a cyanobakkterier, dock inte i en
sådan männgd att badeet skulle stäängas eller aatt allmänheeten skulle
varnas. Deetta var ett negativt
n
ressultat i jämfö
förelse med förra året,
då inga al gblomningaar noteradess.
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Enligt EU
U:s bedömniing av badvattenkvaliteeten, baseratt på fyra
års provtaagningsseriee, har några strandbad ppå ett teorettiskt plan
fått en förrsämrad klasssning införr 2013. Det förklaras av
v att
beräkninggsmodellen ger olika reesultat beroeende på vilk
ken
analysmettod som anv
vänts.
Badvattennprover togss vid tre platser för att uutvärdera ettablering
av nya strrandbad vid Bellevuepaarken, Kristitinebergs Strand och
Hornsberggs Strand. Enligt
E
miljöfförvaltningeens bedömn
ning är en
etableringg av Bellevu
ueparken som officielltt strandbad tveksam
t
pga. badetts belägenhet, medan bad
b kan tillååtas vid Krisstinebergs
Strand ochh Hornsberg
gs Strand.

Bakgru
und
I Stockhollms kommu
un finns 30 officiella sttrandbadplaatser längs
Mälarens stränder, Saaltsjön och i mindre inssjöar. Ansvaret för
skötsel occh underhålll av dessa ligger på denn stadsdelsn
nämnd där
badet är bbeläget föruttom när det gäller Ekhaagen, Hässeelby
strandbadd och Skönd
dalsbadet. Ek
khagen drivvs av
Djurgårdssförvaltning
gen, Hässelb
by strandbadd av Fortum
m och
ansvaret fför drift av Sköndalsbad
S
det ligger påå Idrottsförvaltningen.
Ett officieellt strandbaad måste upp
pfylla vissaa grundläggaande krav
som finns i EG-direk
ktiven om kv
valiteten påå badvatten
(2006/7/E
EG) och i Haavs- och vatttenmyndigh
ghetens föreskrifter ochh
allmänna råd (HVMF
FS 2012:14)). Badvattneet ska vara tjänligt
t
ur
hygieniskk synpunkt, vilket
v
bedöm
ms utifrån vvattenprover som tas
under som
mmaren. Det ska finnas livräddninggsutrustning
g, ett visst
antal toaleetter beroen
nde av antaleet besökandde,
livräddninngsutrustnin
ng och inforrmationsskyyltar på stran
nden.
Avfallshan
anteringen sk
ka också vaara sådan attt ingen oläg
genhet
uppkomm
mer.
De 18 av 330 officiellaa strandbad som har övver 200 badgäster per
dag klassaas som EU-strandbad vilket
v
bland annat inneb
bär att de
klassificerras efter EU
U-direktivetss bedömninngsgrunder. EU:s
bedömninng av kvaliteeten på badv
vattnet baseeras på de seenaste fyra
årens provvtagningsseerie. Resteraande 12 badd benämns som Övriga
strandbadd.
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Bedömninngen av vatttnets tjänlig
ghet för bad ur hygienissk
synpunkt baseras på bakteriella
b
vattenprove
v
er. Man analyserar
förekomstten av tarmb
bakterierna E.coli och intestinala
enterokoccker som ind
dikerar fekaal föroreningg av vattnett. Analysen
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görs i enliighet med EG-direktive
E
en om kvaliiteten på badvatten
(2006/7/E
EG) och Hav
vs- och vattenmyndighe
hetens föresk
krifter och
allmänna råd (HVMF
FS 2012:14)). Resultatenn av provtagningen
redovisas kontinuerliigt på Smittskyddsinstittutets hemsida
http://badpplatsen.smittskyddsinstitutet.se. P å Stockholm
ms stads
hemsida ffinns en direektlänk till denna
d
sida ddär allmänh
heten kan
hämta info
formation om
m badvatten
nkvalitet, alggblomning eller
händelser som berör strandbadpllatser.
Kravet ennligt EU:s diirektiv är att alla officieella strandb
bad ska ha
enhetlig skkyltning meed symbolerr som visar klassningen
n av
badvattenk
nkvaliteten på
p respektiv
ve strandbadd. Alla stran
ndbad i
Stockholm
m uppfyller kravet på sk
kyltning. U
Utöver skyltaar med
kvalitetsbedömning, har miljöförvaltningenn ifjol tagit fram
f
en
enhetlig skkylt för allaa officiella strandbad.
s
SSkylten inneehåller
informatioon om att baadet drivs av kommuneen eller ann
nan
intressent,, telefonnum
mmer till Drriftcentralenn för staden
n, adressen
till Stockhholms stads hemsida occh adressen till
Smittskydddsinstitutetts informatio
onssida Baddplatsen sam
mt en QRkod för sm
martphones,, som kan visa denna siida direkt i telefonen.

Resulta
at av bad
dvattenprrovtagni ngen
Badsäsonggen för Stocckholmsreg
gionen sträckker sig melllan slutet
av maj tilll slutet av augusti. Und
der denna peeriod provtaas
badvattnett varannan vecka
v
för bedömning aav vattnets tjänlighet
t
för bad urr hygienisk synpunkt. Miljöförvalt
M
tningen har svarat för
provtagninngen vid 14
4 av stadenss officiella sstrandbad. På
P övriga
16 av staddens officiellla strandbad har de anssvariga stad
dsdelarna
valt att annlita ett privat företag fö
ör provtagnningen.
Provtagninngsresultateen för 2013 års strandbbadssäsong visar
v
en
avsevärd fförsämring jämfört med föregåendde år. Av dee totalt 284
prover som
m har tagitss under som
mmaren har 119 prover visat
otjänligt rresultat mot 2 otjänliga prover undder fjolårets
badsäsongg. Dessa utg
gör nästan 7 procent avv alla tagna prover.
p
Antalet prrover som har
h visat resu
ultat tjänliggt med anmäärkning har
ökat från 336 till 42 stycken och utgör
u
ca 15 procent av alla tagna
prover.
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En del straandbad har dock visat en förbättrinng i förhållaande till
tidigare årr. Sätrabadeet har andra året i rad vvisat en avseevärd
förbättringg av vattenk
kvaliteten, med
m färre anntal dåliga provsvar
p
jämfört m
med tidigare år. Förvaltn
ningens insaatser under tidigare år
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i form av tillsyn av faastigheter och verksam
mheter som ligger
l
i
närheten aav badplatseen kan ha biidragit till ddenna förbätttring.
I Bilagan redovisas reesultaten fråån årets baddsäsong.

Orsake
er till förh
höjda bak
kteriehallter
Generellt är badvattn
net vid Stock
kholms offiiciella strand
dbad av
god kvalittet ur hygien
nisk synpun
nkt. En del aavvikelser i kvaliteten
på badvattten brukar dock
d
föreko
omma. I år vvar avvikelsserna
ovanligt m
många och det
d finns flera möjliga oorsaker till detta vilket
redovisas nedan.
Under en och sammaa vecka i slu
utet av juni vvisade fleraa strandbad
i västra M
Mälaren otjän
nliga analyssresultat som
m verkade bero
b
på
samma utssläpp. Miljö
öförvaltning
gen utredde , men hittad
de inte
någon förkklaring till avvikelsern
a
na. De dåligaa provresulttaten
noterades på Solviksb
badet, Ormb
berget på G
Gröndalsidan
n,
Essingeöaarna och Sm
medsuddsbad
det. Dessa bbad ligger nedströms
n
i
följd efterr varandra. Miljöförvalt
M
tningen konntaktade Sto
ockholm
Vatten AB
B med frågaan om det har skett ett hhaveri på nåågot av
reningsverrken som ligger i närheeten som t.eex. Brommaa
reningsverrk eller Eolshälls pump
pstation som
m ligger på sydvästra
sidan av M
Mälaren. En
nligt SVAB hade det innte förekomm
mit någon
större brädddning ellerr haveri und
der den aktuuella perioden. SVAB
utförde doock på eget initiativ en extra provttagning vid 30
provtagninngspunkter från Ängby
ybadet till R
Riddarfjärdeen och över
till Ulvsunndasjön. Reesultatet från
n SVABs prrovtagning visade att
det inte skkett något kontinuerligtt utsläpp avv avloppsvattten. Någonn
förklaringg till vad den
nna händelsse berott på har
miljöförvaaltningen in
nte fått.
Orsaken tiill de dåligaa provresultaten vid Hoornsberg Strrand,
Kristinebeerg Strand och
o Minnebergsbadet i början av sommaren,
s
var en öveerfylld fettaavskiljare ho
os en av resttaurangernaa i närheten
som gjordde att avlopp
psvatten från restauranggen rann ut i viken
och kontaaminerade vattnet
v
på baadplatserna. Efter att prroblemet
åtgärdats vvisade prov
vtagningen vid
v dessa strränder bättrre resultat.
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En möjligg utsläppskäälla är fritidssbåtar och sså kallade olovliga
båtar som
m lägger till i närheten av
a badsträndderna. Ett ex
xempel var
i Ulvsunddasjön där en
n gammal fiskeskuta
fi
laade till vid en
e brygga i
närheten aav Minnebeergsbadet. Under
U
de perrioder då bååten låg
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förtöjd i nnärheten av badet visad
de, badvattennproverna avvikande
a
resultat. B
Båten låg un
nder periodeer olovligenn vid bryggaan trots
påpekandeen från poliismyndighetten, miljöföörvaltningen
ns
handläggaare, badgästterna och bo
oende i närhheten. Båten
n avhystes
sedermeraa efter samv
verkan mellaan exploateeringskontorret,
stadsdelenn och krono
ofogden, som
m prioriteraade ärendet bland
b
annatt
på grund aav de dåligaa badvattenp
proverna.
Kanaanbaadet och Farrsta strandbaad har undeer årets badssäsong
visat fler ootjänliga baadvattenprov
ver än förraa året. En fö
örklaring
kan vara aatt dessa strandbad alltiid har probllem med sjö
öfågel som
uppehållerr sig där. Fååglarna föro
orenar brygggor och gräsmattor,
och vid neederbörd sp
polas avförin
ngen ner i vvattnet, som förorenas.
Enskilda aavlopp är en
n annan utslläppskälla ssom kan påv
verka
badvattenk
nkvaliteten. Miljöförval
M
ltningen gennomför und
der
2013-20144 en inventeering och tillsyn på allaa enskilda avlopp
a
i
Stockholm
m och komm
mer att se tilll att bristfäälliga och läckande
enskilda aavlopp åtgärrdas.
De avvikaande provresultaten kan
n i några ennstaka fall reelateras till
väderförhhållandena vid
v tillfället för provtaggningen t.ex
x. kraftig
nederbördd som gjort att förorenin
ngar sköljtss ner i vattnet och att
avloppsvaatten bräddaats ut i Mälaaren.
netecknadess av soliga ooch varma dagar
d
Årets badssäsong känn
under juli och augustti månad. An
ntalet badgääster har ök
kat i
förhållandde till fjolåret. Fler badande ger enn ökad risk för
f
föroreningg av vattnett pga. bristan
nde hygien,, att småbarrn inte har
badblöja eetc.

Resulta
at av algp
provtagn
ningen
Sedan 19994 kontrolleeras i en dell sjöar även förekomsteen av
potentielltt toxiska cy
yanobakterieer, så kalladd algblomnin
ng.
Urvalsprinncipen för provtagning
p
gsplatser är rredan överg
gödda sjöar
och vikar,, eller sjöar och vikar med
m dålig vaattenomsättning och
risk för övvergödning.. Vid bedöm
mningen av halterna fölljer
förvaltninngen WHO:ss riktlinjer.
Under som
mmaren 201
13 utfördes algprovtagnning vid
Brunnsvikksbadet, Hö
ökarängsbad
det, Långsjööbadet,
Farstastran
andsbadet occh sjön Trek
kanten.
VATTENPROV
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Vid fyra ttillfällen upp
pmättes hög
ga halter av cyanobakteerier, dock
inte i en såådan mängd
d att badet skulle
s
behövva stängas eller
e
att
allmänhetten skulle vaarnas. Dettaa var ett neggativt resultat i
förhållandde till förra året, då inga algblomniingar noteraades.
Orsaken tiill de förhöjjda halternaa var troligeen det soligaa och
varma väddret under andra
a
halvan
n av sommaaren. Strand
dbaden som
indikeradee algblomniing var Farssta strandbaad, Flatenbaadet och
Brunnsvikksbadet.

EU-klas
ssificerin
ng av bad
dvatten
I enlighet med EU-diirektivet och
h den nya fööreskriften (HVFMS
2012:14) sska alla straandbad klassificeras eft
fter direktiveets
bedömninngsgrunder. Bedömning
g och beräkn
kning av kvaaliteten på
badvattnett sker baserrat på fyra års
å provtagnningsserie.
Informatioonen om klaassificering av badvatteen ska kom
mmuniceras
till allmännheten geno
om att symbolen i väl syynlig storlek
k, genom
en skylt elller på annaat sätt sätts upp
u i badvat
attnets omed
delbara
närhet. Kllassificering
g av badvatttnet benämnns i fyra bettyg:
utmärkt baadvattenkva
alitet, bra badvattenkvaalitet, tillfreedställande
badvattennkvalitet och
h dålig badvvattenkvalite
tet. Vid mån
nga
avvikandee provresulttat rekommeenderas avrrådan från bad
b under
den tiden då en utred
dning pågår, eller en perrmanent avrådan från
bad om viidtagna åtgäärder ger ing
get resultat..
Efter de bberäkningar som gjorts av EU och som inklud
derat 2012
års badsässong har en del strandb
bad teoretiskkt fått en förrsämrad
bedömninng jämfört med
m 2011. Förändringar
F
rna redovisas i
bilagan. M
Miljöförvaltn
ningen och det provtaggningsföretaag som
några staddsdelar anlittade för provtagningenn, använde tv
vå olika
analysmettoder som båda
b
är tillåttna enligt fööreskrifternaa. På grund
av en skilllnad mellan
n metodernaa och utform
mningen av
beräkninggsmodellen för långsikttig klassificeering av bad
dvatten,
har teoretiiskt vissa baad fått en säämre klassifficering trotts att
badvattenk
nkvaliteten är
ä oförändraad.
De prelim
minära beräk
kningar som
m miljöförvaaltningen gjo
ort för
långsiktigg klassificeriing av badv
vattnet och ssom inkludeerar 2013
års badsässong visar en
e del föränd
dringar, se bbilaga. För vissa bad
till det säm
mre som t.ex. Flatenbad
det allmännna eller
Mälarhöjddsbadet.
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Det bör unnderstrykas att det inte är miljöförrvaltningenss ansvar att
göra dessaa beräkning
gar eller klasssificeringar
ar. Mätresulttaten
rapporteraas till Smittsskyddsinstittutet som i ssin tur rapporterar till
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EU. Miljööförvaltning
gen har påtalat problem
met med
beräkninggsmetoden för
f Smittsky
yddsinstituteet redan efteer 2012 års
badsäsonggs slut.
För att få bekräftat attt dessa anallysmetoder även kan visa skillnadd
vid bedöm
mning av en
nskilda prover, har miljööförvaltning
gen i år
tagit dubbbla prover på fem av staadens stranddbad och låtit
analysera dem med de
d två analysmetodernaa. Resultaten
n har
bekräftat aatt vid avvik
kande provrresultat kann differensen
n mellan
metodernaa vara gansk
ka stor, med
d konsekvennsen att pro
ovet
bedöms soom otjänligtt med konsu
ultens metood och tjänliigt med
anmärkninng med förv
valtningens analysmetood. Miljöförrvaltningen
har uppmäärksammat Smittskydd
dsinstitutet ppå detta.

Nya strrandbad
Utöver dee 30 officiella strandbad
dplatserna ttog förvaltningen
badvattenp
nprover vid ytterligare
y
tre
t platser föör att utvärd
dera
etableringg av nya straandbad. Desssa är Bellevvueparken,
Kristinebeergs Strand och Hornsb
bergs Strandd.
Enligt förvvaltningenss bedömning
g är en etabblering av
Bellevuepparken som officiellt strrandbad tveeksam. Trotts att
proverna uunder 2013 visade delv
vis bra resulltat, så är deen samlade
bedömninngen med häänsyn till tid
digare år, attt det inte gåår att se en
klar förbäättring. Skälet till detta är förmodliigen dålig
vattenomssättning pgaa. att strandeen ligger i sslutet av Bru
unnsviken.
Även den närliggand
de båtklubbeen kan ha enn viss påverrkan på
badvattenk
nkvaliteten.
De andra pplatserna lig
gger vid Ulvsundasjönn. Kristinebeergs Strand
är upprusttad sedan tid
digare och inbjuder
i
tilll bad och reekreation.
Hornsberggs Strand ärr ett nybygg
gt bostadsom
mråde och från
f
början
anpassat aatt erbjuda tillfällen
t
till bad. Dessaa platser skiljer sig
avsevärt ffrån de flesta badplatserr som finns inom komm
munen.
Båda platsserna liggerr i en myckeet urbaniserrad miljö meed olika
typer av vverksamheteer och en sto
or del bostääder. Enligt
miljöförvaaltningens bedömning
b
kan bad tilllåtas på desssa platser,
men det är viktigt att de verksam
mheter som lligger i närh
heten av
baden harr god egenko
ontroll så vaattnet inte fförorenas.
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Vattenom
mrådet runt Hornsbergs
H
Strand och Kristineberrgs Strand
ligger enliigt de allmäänna lokala ordningsförreskrifternaa inom
hamnområådet. Det rååder badförb
bud i hamnoområdet, så för att bad
ska vara tiillåtet på dee aktuella pllatserna, behhöver
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stadsdelsnnämnden väända sig till kommunful
ullmäktige med
m
hemställann om ändrin
ng av bilagaa 7 i de allm
männa lokalaa
ordningsfö
föreskriftern
na för Stock
kholms komm
mmun, som innehåller
undantag från förbud
det.

Tillsyn och upp
pdrag
Miljö- ochh hälsoskyd
ddsnämnden
n är tillsynsm
myndighet för alla
stadens strrandbad. Tiillsynen utövas genom att förvaltn
ningen i
samband m
med badvatttenprovtagn
ningen insppekterar bad
dplatsen
inför badssäsongen, viid provtagningstillfälleena och genom att
bedöma reesultaten av
v badvattenp
proverna. V
Vid brister elller
kontinuerlligt dåliga badvattenpr
b
over ställerr förvaltning
gen krav på
att verksam
mhetsutövaare gör utred
dningar ochh vidtar ändaamålsliga
och rimligga åtgärder.
I maj 20133 besvaradee nämnden en
e remiss frrån kommun
nstyrelsen
om ändrinng i de allmänna lokalaa ordningsfööreskrifternaa att
upphäva hhundförbudeet på Långh
holmens klipppbad. Näm
mnden
tillstyrkte förslaget.
Utöver myyndighetsro
ollen har förrvaltningen också ett up
ppdrag att
stå för meediakontakteer och kontaakter med aallmänheten
n. Under
sommarenn 2013 har förvaltninge
f
ens strandbaadexpert inttervjuats i
ABC, TV44, Dagens Nyheter,
N
Meetro och anddra lokaltidn
ningar.
Slut
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Bilaga 1

Provtagningsresultat sommaren 2013
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn
Bad Solviksbadet
1
7
6
0
Bad Ängbybadet
2
14
12
1
Bad Minneberg
1
8
3
3
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn
Bad Farsta Strandbad
1
10
4
5
Bad Hökarängsbadet
1
8
6
1
HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn
Bad Trekanten
1
8
6
2
Bad Ormberget
1
9
7
0
Bad Örnberget
1
7
7
0
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn
Bad Hässelby allmänna bad
1
6
6
0
Bad Kanaanbadet
2
17
12
3
Bad Lövstabadet
1
8
6
2
Bad Maltesholmsbadet
2
13
12
1
KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn
Bad Lilla Essingen
1
7
6
1
Bad Smedsuddsbadet
2
19
11
7
Bad Stora Essingen
1
7
6
0
Bad Fredhäll
1
6
6
0
SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn
Bad Flatenbdet allmänna
1
7
7
0
Bad Flatenbadet barnbad
1
7
7
0
Bad Skrubba
1
7
7
0

Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
Kvalitet 2012
1
Utmärkt
Utmärkt
1
Utmärkt
Utmärkt
2
Utmärkt
Bra

Prel kvalitet 2013
Övrigt
Utmärkt
EU-Bad
Bra
EU-Bad
Utmärkt

Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
Kvalitet 2012
1 Ja
Bra
Bra
1 Nej Utmärkt
Utmärkt

Prel kvalitet 2013
Övrigt
Bra
EU-Bad
Utmärkt
EU-Bad

Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
Kvalitet 2012
0 Nej Utmärkt
Utmärkt
2
Utmärkt
Utmärkt
0
Utmärkt
Utmärkt

Prel kvalitet 2013
Övrigt
Bra
EU-Bad
Utmärkt
Utmärkt

Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
0
Utmärkt
2
Bra
0
Utmärkt
0
Utmärkt

Kvalitet 2012
Bra
Bra
Utmärkt
Bra

Prel kvalitet 2013
Bra
Tillfredställande
Bra
Bra

Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
0
Utmärkt
1
Utmärkt
1
Utmärkt
0
Utmärkt

Kvalitet 2012
Utmärkt
Bra
Utmärkt
Utmärkt

Prel kvalitet 2013
Övrigt
Utmärkt
Bra
EU-Bad
Utmärkt
Utmärkt

Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
Kvalitet 2012
0 Ja
Utmärkt
Utmärkt
0 Ja
Utmärkt
Bra
0
Utmärkt
Bra

Prel kvalitet 2013
Övrigt
Bra
EU-Bad
Utmärkt
EU-Bad
Bra

Övrigt
EU-Bad
EU-Bad
EU-Bad
EU-Bad

Bilaga 1
SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga
Bad Johannesdalsbadet
1
6
6
Bad Mälarhöjdsbadet
2
13
12
Bad Sätrastrandsbad
2
14
12
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga
Bad Långholmens klippbad
1
6
5
Bad Långholmens strandb
1
6
5
Bad Årstaviken
1
10
3
ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga
Bad Långsjöbadet
1
9
7
ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
PrpunktAntalet prov Tjänliga
Bad Brunsvikens strandbad
1
6
6
IDROTTSFÖRVALTNINGEN
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga
Sköndalsbadet
1
7
6
DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga
Ekhagen (Lilla Värtan)
1
7
5
FORTUM AB
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga
Hässelby strandbad
1
6
5

Anmärkn Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
Kvalitet 2012
0
0
Utmärkt
Bra
1
0
Utmärkt
Bra
1
0
Tillfredställande Tillfredställande

Prel kvalitet 2013
Övrigt
Bra
Bra
EU-Bad
Bra
EU-Bad

Anmärkn Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
Kvalitet 2012
Utmärkt
1
0
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
1
0
Utmärkt
7
0
Utmärkt

Prel kvalitet 2013
Övrigt
Utmärkt
EU-Bad
Utmärkt
EU-Bad
Utmärkt

Anmärkn Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
Kvalitet 2012
1
1 Nej Utmärkt
Bra

Prel kvalitet 2013
Bra

Anmärkn Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
Kvalitet 2012
0
0 Ja
Utmärkt
Utmärkt

Prel kvalitet 2013
Övrigt
Utmärkt
EU-Bad

Anmärkn Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
Kvalitet 2012
1
0
Bra
Utmärkt

Prel kvalitet 2013
Utmärkt

Övrigt

Anmärkn Otjänliga Alg
Kvalitet 2011
Kvalitet 2012
1
1
Utmärkt
Bra

Prel kvalitet 2013
Tillfredställande

Övrigt

Anmärkn Otjänliga Alg
1
0

POTENTIELLA STRANDBAD
Objekt
Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg
Bad Bellevue Parken
1
7
5
1
1
Kristinebergs Strand
1
7
5
0
2
Hornsbergs Strand
1
7
5
0
2

Övrigt

Kvalitet 2011

Kvalitet 2012
Utmärkt

Prel kvalitet 2013
Utmärkt

Övrigt

Kvalitet 2011

Kvalitet 2012

Prel kvalitet 2013

Övrigt

