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Föreläggande om att utreda höga halter av trihalometaner i
Sunnerbobadets 25m bassäng
Beslut
Texten i punkt 7 i åtgärdsprogram/handlingsplan ändras till: Åtgärder punkt 1-4
ovan ska vara beställda och utförda senast 2014-12-31.
Efter denna ändring godkänner kultur- och fritidsnämnden åtgärdprogrammet/
handlingsplanen och översänder den till miljö- och byggförvaltningen.
Ärendet
Miljö- och byggförvaltningen har i meddelande 2014-02-19 förelagt kultur- och
fritidsförvaltningen att senast den 18 april 2014:
1. Utfört en utredning avseende för höga halter av trihalometaner (THM) i
bassängvattnet i Sunnerbobadets 25 m bassäng. I utredningen ska
orsaken till de för höga halterna av THM framgå och vilka åtgärder som
planeras för att sänka THM-halterna. Det ska också finnas en tidplan när
åtgärderna ska vara genomförda.
2. Skriftligen redovisa resultatet av utredningen för miljökontoret.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap 9 o 21§§.
Förvaltningen har gjort en utredning och kommit fram till att höga halter av
THM är orsakade av att belastningen varit för hög i bassängen och att gäster inte
duschar som reglerna påbjuder innan bad i bassängen.
Nytt prov av trialometaner kommer att tas under mars månad. Visar det sig att
åtgärderna inte är tillräckliga påbörjas ett åtgärdsprogram.
Åtgärdsprogram/handlingsplan:
1. Svaren på THM-proven är inte helt tillförlitliga och därmed är
mätorsaken stor. Avvikelsen från det faktiska värdet kan variera mellan
30-50 %. Därför kommer flera prover att tas och analyseras från olika
laboratorium.
2. Öka kontroll och upplysning till besökarna om vikten av att duscha utan
badkläder innan man går i bassängvattnet.
3. Avblödningen av bassängvattnet ökas så att mer friskt vatten tillsätts.
4. Spolning av diatomitfilter kommer att dubbleras till två gånger i veckan.
5. Köps in en skurmaskin som endast ska användas i badanläggningen och
ytan mellan omklädningsrum och gymmet. Kostnaden för en skurmaskin
är cirka 50 000 kr.
6. Ifall ovan angivna förändringar inte skulle få ner trialomethalten i 25 m
bassängen, måste vi installera ett kolfilter till 25 m bassängens
filtreringsanläggning.
7. Åtgärder punkt 1-5 ovan ska vara beställda och utförda senast 2014-1231.
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Beredning
Arbetsutskottet godkänner åtgärdprogrammet/handlingsplanen efter ändringar
gjorda på mötet.
Yrkande
Irene Olofsson (C) yrkar för att punkt 7 ändras till, Åtgärder punkt 1-4 ovan ska
vara beställda och utförda senast 2014-12-31.
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