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Sammanfattning
En skrivelse från FP, M och C om att undersöka möjligheten att
anlägga fler badplatser i stadsdelen har den 11 juni 2015 inkommit
till förvaltningen för beredning. Skrivelsen ger förvaltningen i
uppdrag att undersöka platser där förvaltningen med enkla, snabba
och kostnadseffektiva åtgärder kan skapa fler badplatser i
Hägersten-Liljeholmen.
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Att etablera en ny badplats är en lång process som även är kostsam
och resurskrävande för förvaltningen. Förvaltningen kan inte
anlägga badplatser utan att officiellt ta ansvar för platsen och då
krävs att en nyetableringsprocess för badplatser genomförs. Detta
gäller även för de badplatser som möjliggörs genom mindre, enkla
åtgärder på platser som inte varit officiella bad tidigare. När sedan
badplatsen är på plats tillkommer en kostnad på omkring 150 –
500 000 kr varje år. Förvaltningen ser idag ingen möjlighet att
prioritera att resurser läggs på nyetableringsprocesser för nya
badplatser i stadsdelen. De framtida driftskostnaderna kommer även
att konkurrera ut andra angelägna behov.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelningen för samhällsplanering.
Ärendet
En skrivelse från FP, M och C om att undersöka möjligheten att
anlägga fler badplatser i stadsdelen har den 11 juni 2015 inkommit
till förvaltningen för beredning. Skrivelsen ger förvaltningen i
uppdrag att undersöka platser där förvaltningen med enkla, snabba
och kostnadseffektiva åtgärder kan skapa fler badplatser i
Hägersten-Liljeholmen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Hägersten-Liljeholmen ansvarar idag för tre officiella bad:
Trekanten, Ormberget och Örnberget. När stadsdelsförvaltningen
anlägger en badplats, även om det enbart är mindre åtgärder som
möjliggör bad på en plats som tidigare inte varit ett officiellt bad,
blir det en officiell badplats som förvaltningen ansvarar för. Detta
innebär att förvaltningen varje år bl.a. ansvarar för kontroller av
badvattenkvalitet, drift, skötsel och underhåll av badplatsen till en
kostnad per år på omkring 150-500 000 kr per bad. Den faktiska
kostnaden beror på badplatsens storlek.
En officiell badplats måste årligen uppfylla vissa grundläggande
krav baserade på EG-direktiv och Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd:
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Badvattnet ska vara tjänligt utifrån hygienisk synpunkt.
Lagstiftningen ställer krav på att kontroll och bedömning av
badvattnet görs varje år. Detta bedöms genom vattenprover
under sommaren. Provtagningarna sker varannan vecka
mellan slutet av maj till slutet av augusti.



Ett visst antal toaletter beroende på antalet besökare ska
finnas samt att dessa hålls rena.



Strand, bryggor och bottnen ska kontinuerligt kontrolleras,
hållas rena och underhållas.



Livräddningsutrustning ska finnas lätt tillgängligt.



Informationsskyltar ska finnas på stranden som visar
djupangivelser, information om var
livräddningsutrustningen är placerad samt att prov på
badvattenkvaliteten utförs regelbundet och att orsaken till
tidvis dålig badvattenkvalitet utreds.
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EU-bad
Om stadsdelen beräknar att den nya badplatsen kommer att nyttjas
av i snitt 200 eller mer besökare per dag ska badet klassas som ett
EU-bad. Som klassificerat EU-bad ställs högre krav på
stadsdelsförvaltningens skötsel och underhåll jämfört med andra
officiella badplatser. Detta innefattar provtagning och
undersökningar efter särskild EU- standard, badvattenprofil och
information till allmänheten. Bad som inte registreras som EU-bad
rekommenderas dock att följa samma rutiner som för EU-bad.
Provtagning
EU-baden ska ha platsinformation om badvattnets kvalitet i form av
tydliga och enhetliga skyltar. Bedömningen baseras på
provtagningarna av badvattnet från de senaste fyra åren.
Badvattenkvaliteten anges i fyra nivåer från utmärkt med tre
stjärnor till dålig med avrådan från bad.
Om badet fått klassificeringen dåligt eller om badet utsatts för en
kortvarig förorening ska besökarna avrådas från bad. Det ska även
finnas information om orsaken och vad som görs för att åtgärda
problemet.
Badvattenprofil
Badvattenprofilen ska innehålla:


En beskrivning av badvattnets fysikaliska, geografiska och
hydrologiska egenskaper och av andra ytvatten i
tillrinningsområdet för det aktuella badvattnet som kan vara
en föroreningskälla (skriftlig redovisning med karta).



En bedömning av föroreningskällor som kan påverka
badvattnet och skada de badandes hälsa.



En bedömning av risken för utbredning av cyanobakterier.



En bedömning av risken för utbredning av makroalger
och/eller alger.



I de fall då bedömningen visar att det finns risk för
kortvarig förorening skall det även finnas information om:

— Förväntad karaktär, frekvens och varaktighet hos den förväntade
kortvariga föroreningen.
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— Detaljerna när det gäller alla återstående föroreningsorsaker samt
de förvaltningsåtgärder som vidtagits och tidsplanen för att
eliminera föroreningskällorna.
— De förvaltningsåtgärder som vidtagits vid kortvariga föroreningar
samt namn, adress och telefonnummer till de organ som är
ansvariga för dessa åtgärder.
Stadsdelsförvaltningen är även skyldig att upprätthålla en
kontrollplan innehållande datum för de planerade
vattenprovtagningarna. Provtagningens omfattning ska
överensstämma med antalet provtagningstillfällen.
Information till allmänheten
Stadsdelsförvaltningen ska använda sig av lämpliga medier och
tekniker, bl.a. Internet, för att aktivt och snabbt sprida lätt
tillgänglig information till medborgarna om vattnets kvalitet på alla
sina badplatser, samt på olika språk när detta är lämpligt. I Sverige
skickas dessa uppgifter till badplatsen.se (Havs och
Vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten).
Nyetablering av badplats
Nyetablering av en officiell badplats är en tidskrävande process som
tar minst två år att genomföra. Även små åtgärder som möjliggör
bad på platser som tidigare inte varit badplatser gör badet till en
officiell badplats som förvaltningen ansvarar för.
De första stegen är att en lämplig plats måste identifieras, bygglov
sökas (officiella badplatser är bygglovspliktiga) samt måste platsen
iordningställas. Stadsdelsförvaltningen anmäler sedan planerna till
Miljö-och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska bl.a. innehålla en
karta över platsen där den tänkta badplatsen ska placeras,
redovisning om att bygglov innehas, redovisning av potentiella
föroreningskällor i direkt eller nära anslutning till det tänkta badet,
samt riskbedömning om nyetableringen utgör en negativ påverkan
på omgivande djur och människor. Om platsen anses lämplig utför
Miljöförvaltningen mätning och provtagning av de bakteriologiska
samt kemiska badvattenkvaliteterna under två års tid, förutsatt att
omprover inte måste göras, t.ex. beroende på att proven av olika
anledningar visat sig tillfälligt otjänliga. Provtagningarna bekostas
av stadsdelsförvaltningen.
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Förvaltningens förslag
Att etablera en ny badplats är en lång process som även är kostsam
och resurskrävande för förvaltningen. Förvaltningen kan inte
anlägga badplatser utan att officiellt ta ansvar för platsen och då
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krävs att en nyetableringsprocess för badplatser genomförs. Detta
gäller även för de badplatser som möjliggörs genom mindre, enkla
åtgärder på platser som inte varit officiella bad tidigare. När sedan
badplatsen är på plats tillkommer en kostnad på omkring 150 –
500 000 kr varje år. Förvaltningen ser idag ingen möjlighet att
prioritera att resurser läggs på nyetableringsprocesser för nya
badplatser i stadsdelen. De framtida driftskostnaderna kan komma
att konkurrera ut andra angelägna behov.
Bilagor
Remissunderlaget finns att läsa på www.insynsverige.se/stockholm
under Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, sammanträde 27
augusti 2015.
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