
I Grundkursen ingår bland annat:

Kursen syftar till att ge deltagarna
kunskaper om
• Miljöbalken (hur påverkar miljöbalken
våra badanläggningar)

– Ändrade ansvarsförhållanden för bl. a. 
kontrollverksamheten

– Kravet på egenkontroll
– Kravet på kunskap och utbildning
– Försiktighets- och produktvalsprincipen
– Hantering av kemiska produkter

• Genomgång av Socialstyrelsens Allmänna
råd SOSFS 2004:7 (M) för Bassängbad
– Konsekvensbeskrivning
– Fastställa reningsanläggningens kapacitet

• Föroreningar

• Smittorisker
– Bassängbad och högtempererade bad 
(35-38°C)

• Egenkontroll, ansvarsfördelning, funk-
tionsbeskrivning, dokumentation av rutiner
(dagliga, vecko, månad, kvartal och årliga),
förbrukningsstatistik, riskbedömning, under-
rättelser, varuinformation

• Driftförutsättningar
– Modern badmiljö - utveckling

• Reningsanläggningarnas tekniska 
utformning

– Cirkulationssystem, reningsmetoder, 
filter, kemisk flockning, desinfektion, 
kemisk oxidation, pH-justering, styr- och 
reglerutrustning, kompletterande renings-
metoder

• Högtempererade bad (35-38°C)
– Teknisk utformning, driftåtgärder

• Arbetsmiljö
– Klimat, akustik

• Energi
– Uppvärmning luft- vatten, avfuktning

• Studiebesök vid anläggning

Det är mycket viktigt att ett badvatten är este-
tiskt tilltalande och har en hög vattenkvalitet
för att undvika smittspridning och hygieniska
besvär. För detta krävs kunskaper om renings-
processen och i anläggningen ingående kom-
ponenter, dess funktion och skötsel samt gäl-
lande lagar och förordningar. För att uppnå
optimal teknisk-ekonomisk drift med hänsyn
till avsedd verksamhet samt förbrukningar av
material, varor, energi m. m. krävs kunskaper
om aktuella och förändrade driftförhållanden.
Lagstiftningen för hälsoskydd har förändrats
mot tidigare i och med att miljöbalken trädde i
kraft 1 januari 1999.

Verksamhetsutövaren (badets 
huvudman) har enligt miljöbalken
det fulla ansvaret för badanlägg-
ningen.
Det innebär bl. a. att:
• Hela ansvaret för kontrollverksamheten
har övergått till den som ansvarar för badan-
läggningen. Tidigare under hälsoskyddslagen
ansvarade tillsynsmyndigheten för bakteriell
kontroll och syreförbrukning.

• Ett egenkontrollprogram skall upprättas
enl. Förordningen (1998:901) om verksamhets-
utövarens egenkontroll.

Kursen arrangeras av 
Svenska Badmästareförbundet.
Denna kurs som omfattar fyra dagars utbild-
ning vänder sig till:

• Personal som ansvarar för vattenreningsbe-
handlingen samt badmästare, badvakter.

• Personal vid miljö- och hälsoskyddsför-
valtning, ansvariga för tillsyn (efterlev-
nadskontroll av lagar och föreskrifter).

Kursen är upplagd så att även personal
utan förkunskaper kan delta.


