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Kommunala hälsoskyddsmyndigheter och de hos regionförvaltningsverk 
 
 
 
 

Informering till allmänheten om allmänna badstränder 
 

Anvisningen presenterar symboler som ska användas då man informerar 
allmänheten om badvattenklassen för och eventuella badbegränsningar 
på allmänna badstränder. Det finns inte bestämmelser beträffande mini-
mistorleken av eller basmaterial för dessa symboler, men de kommunala 
hälsoskyddsmyndigheterna ska se till att symbolerna ställs tillräckligt stora 
och tål varierande väderlek.  
 
Social- och hälsovårdsministeriets förordning (177/2008) om kvalitetskra-
ven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder un-
derstryker informeringen till allmänheten. Med allmän badstrand avses i 
förordningen en sådan badstrand, s.k. EU-badstrand, som under badsä-
songen beräknas besökas av minst 100 badande per dag. Förordningen 
kräver att ägaren eller innehavaren av en badstrand ska i samarbete med 
den kommunala hälsoskyddsmyndigheten se till att allmänheten informe-
ras om de allmänna badstränderna. Allmänheten ska ges information så-
väl på badstränderna som via relevanta media, även internet. Principen är 
att all information som är nödvändig för de badande ska finnas synligt 
uppsatt för allmänheten vid badstranden, t.ex. basinformation om badvatt-
nets kvalitet samt vid behov även anvisningar och bestämmelser beträf-
fande badandet. Utöver detta ska badstrandsaktörerna upprätthålla egna 
internetsidor, där de samlar upplysningar om badstranden och badvattnets 
kvalitet. Förutom via internet kan man även ge information via ex. lokala 
tidningar. Moment 1 och 2 i 11 § i förordningen uppräknar alla fakta om 
vilka allmänheten ska informeras. 
 

Symboler som används på badstränderna 
 
För att förenhetliga informeringen om badvattnets kvalitet har den i direkti-
vet 2006/7/EG avsedda badvattenkommittén, som består av representan-
ter för medlemsländerna och kommissionen, upprättat gemensamma 
symboler för informering på badstränder. Med hjälp av dessa symboler 
kommer man att ge information på badstränder om aktuella badvatten-
klasser samt om situationer då badning inte är att rekommendera eller 
badvattnet har ställts under badförbud. Symbolerna ersätter inte annan in-
formering, utan med hjälp av dem såväl kompletteras informeringen om 
badvattnets kvalitet som främjas förståelsen av informationen. Symboler-
na för användning på badstränder finns införda i Europeiska kommissio-
nens genomförandebeslut av den 27.5.2011, som har publicerats i Euro-
peiska unionens officiella tidning, Nr L 143, 31.5.2011, s. 38.  
 
Små allmänna badstränder enligt social- och hälsovårdsministeriets för-
ordning (354/2008), dvs. badstränder som besöks av mindre är 100 ba-
dande per dag, klassificeras inte och på dem används inte symboler för 
badvattenklasser. Även på dessa stränder kan man dock använda samma 
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tecken för badförbud som på badstränder enligt förordningen (177/2008), 
om hälsoskyddsmyndigheten anser badförbudet vara nödvändigt. 
 
Badvattenklasser 
 
Utmärkt badvattenklass  
 

 
 
Bra badvattenklass 
 

 
 
Tillfredsställande badvattenklass  
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Dålig badvattenklass 
 

 
 
Badförbud 
 

 
 
Rekommendation att undvika badning 
 

 
 
Informeringen till allmänheten ska från början av badsäsongen 2012 följa 
förordningen. I praktiken innebär detta att utöver uppgifterna som uppräk-
nas 1 momentet i 11 § i förordningen ska badstränderna under badsä-
songen 2012 dessutom med hjälp av ovan presenterade symboler ställa 
synlig badvattenklassen som fastslagits efter badsäsongen 2011. För nya 
badstränder blir det först för badsäsongen genast efter den första badsä-
songen aktuellt att informera om badvattnets klassificering. 
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Om badvattnet klassificeras som dåligt, kräver 3 momentet i 7 § i förord-
ningen att kommunala hälsoskyddsmyndigheten antingen ger en anvis-
ning om att undvika badning eller annars utfärdar badförbud för badstran-
den. Anvisningen eller badförbudet kan utfärdas antingen för en bestämd 
tid eller minst en badsäsong. Vid informeringen ska man använda ovan 
presenterade symboler. Då kvaliteten på badvatten i Finland också be-
döms på basis av enskilda resultat av kontrollundersökningar, rekommen-
deras att även resultaten av kontrollundersökningarna under badsäsongen 
jämte tolkningarna av dem ställs synliga på badstränderna. On badvattnet 
under fem år i rad har klassificerats som dåligt, eller om man skäligen kan 
bedöma att det praktiskt eller med rimliga kostnader inte är möjligt att 
uppnå en tillfredsställande kvalitet på badvattnet, kan området ifråga inte 
anses vara en allmän badstrand. Utöver att det ställs ett permanent bad-
förbud ska man dessutom informera om att området ifråga inte längre är 
en allmän badstrand, samt även beskriva orsakerna till situationen. 
 
Ovan nämnda symboler kan även användas på badstränder när badvatt-
net har försämrats så pass mycket att den kommunala hälsoskyddsmyn-
digheten bedömer att det kan ge badande sanitära olägenheter. Tillfälliga 
försämringar av badvattnet kan ex. upptäckas i samband med kontroller 
enligt kontrollplanen.  
 
Informeringen till allmänheten beskrivs detaljerat i Handboken om tillämp-
ning av förordningen 177/2008 (STTV, Oppaita 5:2008, på finska). Hand-
boken kan rekvireras gratis från Valvira via e-post: 
ymparistoterveys@valvira.fi. Handboken finns även på Valviras internetsi-
dor: 
http://www.valvira.fi/se/databank/publikationer_och_anvisningar/halsoskyd
d  välj handboken. 
 

Ytterligare uppgifter ges av 
 
Överinspektör Jaana Vaitomaa, Valvira, tfn 0295 209 621, 
jaana.vaitomaa@valvira.fi  
Specialplanerare Outi Zacheus, THL, tfn 020 610 6374, 
outi.zacheus@thl.fi  
 
 
 Katariina Rautalahti 
Direktör Katariina Rautalahti 
 
 
 Jaana Vaitomaa 
Överinspektör Jaana Vaitomaa 
 
 
 

Bilaga Kommissionens genomförandebeslut, Nr L 143, 31.5.2011, s. 38 

http://www.valvira.fi/files/sve/Handbok_i_tilllampning.pdf
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