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Høring af Vejledning om kontrol med svømmebade. 

 
 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer til vejledning om kontrol med 

svømmebade i høring i 6 uger. 

 

Om forslag til ændringer i vejledningen 
I maj 2018 annoncerede Miljøstyrelsen et udbud vedr. håndtering af fækale uheld i svømmebads-
anlæg, for at frembringe et fagligt grundlag til at vurdere, om der bør ændres i den eksisterende 
vejledende procedure af håndtering af fækale uheld i ”Vejledning om kontrol med svømmebade, 2013”. 
 
På den baggrund indgik Miljøstyrelsen i juni 2018 kontrakt med Teknologisk Institut. Den afsluttende 
rapport indeholder et konkluderende afsnit, som sammenfatter den faglige vurdering af de 
eksisterende metoder og anbefalinger i forhold til en fremtidig metode til at rense bassinvandet efter 
fækalt uheld. I tilknytning til projektet blev etableret en følgegruppe med deltagelse af Styrelsen for 
Patientsikkerhed, flere kommuner, Dansk Svømmebadsteknisk Forening, Dansk Svømmeunion samt 
Miljøstyrelsen.   
 
Vejledningen om kontrol med svømmebade er således revideret i forhold til konklusionerne af 
projektet om håndtering af fækale uheld i svømmebade. Endvidere er vejledningen opdateret og 
justeret på en række øvrige punkter, som fremgår nedenfor. 
 
Ændringer i vejledningen der sendes i høring:  

 Ændring i afsnit 4.8.5 om chok-kloring. Der åbnes op for en mere flexibel procedure ift. 

kloroverskud og behandlingstid.   

 Nyt kapitel 17 ”Metode til håndtering af fækale uheld”. Anbefalet metode til håndtering af fækale 

uheld med løse eller fækalier eller opkast.   

 Rettelse af fejl i afsnit 12.3.5 om Kimtal ved 37 °C. Sidste sætning vedr. væsentlig overskridelse er 

rettet.  

 Uddybning i ”Sammenfatningen” på side 7 for at tydeliggøre, at kontrolvejledningen samler de 

tilsyn et svømmebadsanlæg kan bliver mødt af. Dvs., at tilsyn ved politiet og arbejdstilsynet 

nævnes, selvom de ikke udføres af kommunalbestyrelsen med hjemmel i 

svømmebadsbekendtgørelsen.  

 Tilføjelse i kapitel 2.1 med beskrivelse af de forskellige regi et svømmebadsanlæg kan drives i, 

f.eks. offentlige svømmehaller, private svømmehaller i forbindelse med en lokal sportshal eller 

campingpladser. Dette for at sætte rammerne for kommunalbestyrelsens godkendelsesarbejde, 

hvor de i forhold til tilsyn og kontrol bør tage udgangspunkt i det enkelte svømmebads konkrete og 

individuelle forhold.  
 
Ændringerne fremgår med synlige rettelser. 
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Det er hensigten, at den nye procedure for fækale uheld kan medvirke til, at personale i 
svømmebadsanlæg bliver bedre klædt på til at håndtere fækale uheld, og at anbefalingen skal være 
anvendelig i praksis for svømmebadets driftspersonale. 
 
Høringssvar skal sendes til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk med angivelse af ”j.nr. 
MST-422-00021/2019-12940 – Høringssvar til ændringer i Vejledning om kontrol med svømmebade 
2019” senest fredag den 31. januar 2020”. Svarene skal sendes cc. til mabla@mst.dk  
 
Høringssvar kan blive offentliggjort.  
 
Høringssvar fra ikke–ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 
(https://hoeringsportalen.dk) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykker 
høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på 
Høringsportalen efter endt høring.  
 
Spørgsmål kan rettes til undertegnede på mabla@mst.dk eller Tanja Løvgren  taloe@mst.dk  
 
 
Med venlig hilsen 
Marie Blanner 
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