
NOTAT 

KL´s høringssvar til: 

Vejledning om kontrol med svømmebade 

Helhedsindtryk 
Det er en fin og gennemarbejdet vejledning, med mange gode beregnings-

eksempler.  

Generelle bemærkninger 
I udkastet er den bedste tilgængelige teknologi ikke beskrevet, ordene ”den 

bedste tilgængelige teknologi” er kun nævnt et sted. Her refereres bekendt-

gørelsen, hvor der står, at kommunalbestyrelsen skal stille vilkår om anven-

delse af den bedste tilgængelige teknologi – kap. 10. Det er ønskeligt at vej-

ledningen beskriver, hvilke(n) teknologier, der er bedst, hvis kommunerne 

skal stille vilkår om anvendelsen af sådanne. Vejledningen bør indeholde 

link til en række eksempler på bedst tilgængelige teknologi på nuværende 

tidspunkt. Eksemplerne bør erstattes i takt med den teknologiske udvikling, 

som inden for svømmebade til tider går ret stærkt. Der vil derfor være risi-

ko for at eksempler, som er skrevet ind i vejledningen, hurtigt bliver uaktu-

elle og bør udskiftes. Vi forventer ikke, at der kommer en ny opdateret vej-

ledning inden for de næste par år. Den nugældende vejledning har 24 år på 

bagen.  

 

Skal omsætningstiden længere ned end 70 %, der er angivet i den nye 

Svømmebadsbekendtgørelse, skal der en konkret vurdering til. Præcise be-

skrivelser vil blive ret omfattende at tage ind i svømmebadsvejledningen, 

men det vil være nyttigt med eksempler måske i samme form som beskrevet 

ovenfor. 

 

Der mangler et kapitel eller afsnit, som omtaler kunstige svømmesøer. 
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Der savnes noget omkring energibesparende vandbehandling. Emnet er 

behandlet i et projekt: ”Vandbehandling i svømmebade - reduktion af ener-

giforbrug”. Projektet er støttet af Elfor med PSO midler, det er gennemført 

i Gladsaxe i i perioden 2004-2009. 

 

Detaljerede bemærkninger 
KL har modtaget og videregiver samtidig nogle mere detaljerede bemærk-

ninger fra KTC: 

 

Kap. 2. side 8. Bassiner i udlejningssommerhus er nævnt under både god-

kendelsespligtige svømmebadsanlæg (kap 2.1) og ikke godkendelsespligtige 

bassiner (afsnit 2.2.). Det er et problem, at bassiner i udlejningssommerhuse 

(der har karakter af feriekoloni / selv om boligen kan huse flere private 

familier) står begge steder, da kommunen har meget svært ved at afgøre, om 

denne anlægstype er omfattet eller ej. Der bør være en bedre beskrivelse af, 

hvornår et sommerhus, har karakter af en feriekoloni. Det forslås, at ikke 

godkendelsespligtige bassiner i denne sammenhæng præciseres: 

 Bassiner i private udlejningssommerhuse, selv om boligen kan huse 

flere private familier, idet disse i fællesskab har lejet huset, og derfor 

under opholdet betragtes som en enkelt husstand i forhold til 

svømmebadsbekendtgørelsen, jf. dog punkt 2.1. 

Det bør angives, at bassiner med doktorfisk (Garra Rufa fisk) ikke er omfat-

tet af bekendtgørelsen. Kommunen støder oftere på anlæg, hvor hele krop-

pen neddykkes i et bassin med doktorfisk. Her er det ikke muligt at desinf i-

cere vandet, da fiskene vil dø. Statens Serum Institut, CEI har udarbejdet en 

kort information om Garra rufa fisk – kontakt evt. dem for yderligere. 

 

Kap 3.1 Definitioner og begreber. Bassinvolumen Det bør overvejes at 

præcisere, om vandmængden i udligningstanken skal medregnes i bassinvo-

lumen eller ej. Specielt i mindre spa-bade er der mere vand i udligningstan-

ken end i spaen, og det gør en stor forskel for den cirkulerende vandmæng-

de, om man anvender volumen i spaen, eller medtager volumen i udlig-

ningstank. Bassinkapacitet Er i vejledningen defineret som antal samtidig 

badende, mens det af tabel 3.1 (og i bekendtgørelsen) fremgår, at det bereg-

nes ud fra antal m3/time/person, der benytter bassinet indenfor 1 time. 

Det kunne være rart at få slået fast: taler vi om samtidig badende eller per-

soner/time? Vi vil bifalde definitionen ”samtidig badende”, da man umid-

delbart kan håndhæve det, og det giver god mening i forhold til anlæg med 

flere bassiner, hvor de badende cirkulerer rundt mellem bassinerne.  

 

Kap 3.2. side 11 / 12. Vanskeligt at forstå sammenhæng mellem Figur 3.2., 

Figur 3.3 og Figur 1.3.. Fjern punkttegn ved ”Teknologier til fjernelse af 
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bundet klor, opløst organisk …..”. Først i kap. 8 nævnes rensning af bassin-

sider. Der bør også nævnes i afsnittet på side. 13. 

2. afsnit: Jeg læser teksten, som om skyllevandtanken indeholder bassinvand 

fra udligningstanken – Det kan da ikke være rigtigt? Sæt en forklaring ind 

med hvorfor der bruges bassinvand til returskylning af kulfilter ? 

 

Kap 3.2. side 14 ligning. Der mangler en forklaring af forkortelsen ”BK” og 

”Qbadende”. 

 

Kap 3.3 Fastsættelse af cirkulerende vandstrøm gennem bassin. Eksemplet 

lige efter tabel 3.1 er ikke særlig ”pædagogisk”. 65 m3/t dukker op uden 

nærmere forklaring, og den cirkulerende vandstrøm på 100 m3/t overhol-

der ikke krav til omsætningstid (som er 1 time og bassinet er ca. 130 m3).  

Side 14: Hvad betyder det samlede anlægs søgning? –  afsnittet giver ikke 

mening og bør fjernes. 

Side 14 og 15:  Vandtemperatur < 29 °C skal ændres til ≤ 29 °C.  

Side 15, Tabel 3.1: 

Noteangivelse **) skal ændres til  2) 

Side 15, eksempel med cirkulerende vandstrøm gennem et bassin på 100 m2 

med vanddybde mellem 1,2 og 1,4 m. Vandtemperatur 30 °C: 

Ved 30 °C må omsætningstiden ikke overstige 1 time. Der skal således ci r-

kuleres min. 130 m3/t og ikke 65 m3/t som angivet i eksemplet. Eksemplet 

havde været rigtigt ved vandtemperatur ≤ 29 °C.  

Det kan virke forvirrende, at der i samme eksempel bruges to forskellige 

symboler for begrebet tid. Der bruges skiftevis t og h for time. 

(Skiftevis brug af t og h for time optræder flere steder i afsnit 3.3.) 

Side 17: Præcisering af det ikke kræver dispensation fra myndigheden at 

nedsætte den cirkulerende vandstrøm til 70 %, men at myndigheden skal 

orienteres. Således at myndigheden kan vurdere om det er teknisk og hygi-

ejnisk forsvarligt.  

Hvordan kan myndigheder i disse tilfælde stille krav om intensiverede kon-

trolmålinger? 

Vejledningen bør vise eks. på et intensiveret måleprogram. 

 

Kap 4.3. side 22 nederst. Bør pH-grænsen på 7,0 ikke ændres til 6,8. Ellers 

kan pH = 6,8 vel ikke tillades, som den nye bekendtgørelse åbner op for. 

 

Kap 4.4. side 23 tabel 4.1. I tabellen bør kvalitetskravene til frit klor for 

indendørsbassiner med vandtemperatur ≤ 34 °C differentieres omkring 

tilladelse til lavkloring eller ej. 

 

Kap 4.5. side 26, er der i teksten angivet en fodnote 1. Fodnoten er ikke sat 

ind. Der findes allerede en fodnote 1, på side 7. 
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Kap 4.7 side 28, andet afsnit: Her bruges begrebet ”skvulperender”.  I dag 

er langt de fleste bassiner forsynet med overløbsrender, som er gode til at 

skimme overfladevandet. Skvulperender blev brugt i tidligere tiders bassi-

ner. På figur 3.1 er den navngivet Skimmeroverløb/Lavtliggende over-

løbsrende. 

Afsnit 4.7.2 side 28: er der tale om driftskontrol eller akkrediteret prøvetag-

ning og analyse? 

 

Kap 5. Side 33. Acetonitriler bør vel også omtales – især set i lyset af under-

søgelsen fra DTU [DTU miljø Kamilla Marie Speht Hansen]. 

 

Kap 5.1.2. side 33 midt. Redoxpotentialet er angivet, som en fast mini-

mumsværdi, men der bør være angivet et interval, hvor redoxpontialet skal 

holdes indenfor, f.eks. 675 – 760 mV & 700 – 760 mV. Det vil være nyttigt 

med en redegørelse for det teoretiske redoxpotentiale, f.eks. som i svøm-

mebadsvejledning 3/1988 fig.c side 45 eller på tabelform som angivet i ud-

kast til vejledning om kontrol med svømmebade nr. xx 2000. 

 

Kap 5.2.2 

Side 34: Mycobakterier og Legionella beskrives i de efterfølgende kap. Men 

ikke Stafylokker – hvorfor ikke? 

 

Kap 5.2.2.2 

Side 35: Fejlsynkning af vand?? Skriv i stedet indtagelse af vand. 

Afsnit 4: Legionellose er det en tredje sygdom forårsaget af legionellabakte-

rier? Vejledninger beskriver ellers kun to sygdomme: Legionærsygdom og 

Pontiac feber. 

Side 36: 1. afsnit, angiv et pH interval. 

 

Kap 5.3 

Side 37: hvad er lavsaline områder? Og hvad er en zoonose? Og har det 

relevans for vejledningen? 

 

Kap 6.4.9 side 45,formlen for polyaluminiumklorid angives Aln(OH)mCln-m. 

Formlen bør kontrolleres. Umiddelbart ser den forkert ud, når man ser på 

stoffernes normale valenser. Formlen angives da også andre steder til 

Aln(OH)mCl(3n-m) og en leverandør angiver formlen til Al(OH)1,2Cl1,8, hvilket 

svarer til foranstående generelle formel.   

 

Kap 6.4.10. side 45 nederst. Der bør være en beskrivelse af, hvad retnings-

linjer for håndtering af diatomit forskriver eller hvor disse kan findes (på 

nettet). 
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Kap 7.1.1. side 48 øverst. Kan der gives et eksempel på, hvordan beregning 

af at hæve eller sænke frit klor med 1 mg/l udføres. 

 

Kap 7.2 side 48 midt. ”Hvis den cirkulerende vandstrøm gennem bassiner-

ne stoppes ved rensning af filtrene, bør rensningen foretages udenfor ba-

dets åbningstid”. Ordet ”bør” erstattes med ”skal”. 

Afsnit 7.2.2. side 48 nederst. ”Filterdugen på filterelementerne bør jævnligt 

efterses ….”. Det bør angives, hvad tidshorisonten for ”jævnligt” er.  

Afsnit 7.3.3 side 51 Retningslinier for spa-bade, boblebade og lignende:  

Der bør tilføjes samme bemærkning som anvendt i af de mikrobiologiske 

undersøgelser med analyse for Pseudomonas aeruginosa, se afsnit 4.9.  

Afsnit 7.4.1 side 52, sidste afsnit. Henvisning til afsnit om Pseudomonas 

aeruginosa er fejlagtigt angivet til afsnit 3.9. Det korrekte er afsnit 4.9  

 

Kap 9 side 57: Skiltning med max antal badende, bør nævnes. 

Der mangler punktum efter endte sætninger flere steder i teksten. 

 

Kap 10. side 58 øverst. ”I godkendelsen fastsætter kommunalbestyrelsen 

vilkår om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi”. Der mangler 

eksempler på eller beskrivelse af bedste tilgængelige teknologi.   Revidering 

af en godkendelse. Det er ønskeligt med en vejledning i, hvordan man for-

holder sig ved revision af godkendelse. F.eks. hvis den gamle godkendelse 

er mangelfuld eller fejlbehæftet, eller der er givet forskellige dispensationer 

og tillæg gennem årene, som både anlægsejer og myndighed kunne tænke sig 

at få samlet i én godkendelse. Kan man så give en revideret godkendelse på 

grundlag af tidligere regler? Der står ikke noget om at fastsætte maksimal 

omsætningstid og bassinkapacitet. Giver det sig selv at det skal med, eller er 

det faktisk sådan, at et anlæg selv løbende kan regulere på temperatur og 

antal personer i bassinet, og dermed cirkulerende vandmængde ?  

 

Kap 10.3. side 59 midt. ”I hvilket omfang, der skal være livreddere til stede, 

beror på en konkret vurdering af det enkelte svømmebadsanlæg”. Er dette 

ikke magtfordrejning? Det en den enkelte politikreds, som i samråd med 

kommunalbestyrelsen, skal fastsætte regler for sikkerhed, jf. ordensbekendt-

gørelsens §14 & 16. Dermed er det vel politiets opgave og ikke kommu-

nens?  

 

Kap 10.5 Dispensation Det fremgår at man kan dispensere fra omsæt-

ningstiden, men ikke at man kan dispensere for cirkulerende vandstrøm pr. 

time pr. badende….Det kunne f.eks. være aktuelt ved koldtvandsbass iner 

hvor man ikke har ret mange samtidig badende men et stort antal badende 

der hopper i på en time.  
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Kap 11. side 62. øverst. ”Kommunalbestyrelsen fører regelmæssigt tilsyn 

med overholdelse ….”. Det bør angives, hvor ofte regelmæssigt er. Ved 

landbrugstilsyn kan der gå op til 6 år inden samme ejendom får tilsyn igen 

og ved virksomheder kan der gå 4 år. Er tilsynsfrekvenser på 4 eller 6 år 

regelmæssigt? 

 

Kap 12.2. side 65 øverst. ”…. en afgørelse mundtlig, men den skal snarest 

muligt efterfølges af en skriftlig”. Der mangler ordet ”meddelelse / påbud”. 

Kap 12.2. side 65 øverst.” Når en sag vedrørende svømmebadsanlæg skal 

behandles i kommunalbestyrelsen, skal bassinets ansvarshavende varsles 

herom i så god tid, således at vedkommende kan gennemgå sagens akter og 

fremkomme med sin udtalelse.” Tænkes der her på partshøring? Der skal 

kun foretages en partshøring, hvis ansøger/ejer ikke er bekendt med alle 

sagens akter / oplysninger. 

 

Kap 12.3.1 Påbud/forbud Det undrer, at grænsen for lukning af bassin er 

landet på pH under 6,8. Det fremgår ikke af beskrivelsen af pH (pkt. 4.3) at 

der skulle være tale om ”alvorlig sundhedsfare” ved pH på 6,7. Retningslin-

jerne fra vejledningen fra 1988 for frit klor, bundet klor og kimtal er til gen-

gæld forsvundet. Det kan være udmærket, at man ikke ”bevidstløst” lukker 

et bassin pga. f.eks. højt kimtal uden at foretage en vurdering. Men uden 

retningslinjer vil man i princippet skulle kontakte sundhedsstyrelsen ved 

hvert tilfælde af overskridelse.  

 

Kap 12.3.2. side 65 mindre / væsentlige overskridelser. Her mangler en an-

givelse af frit klor værdier, som giver anledning til mindre eller væsentlige 

overskridelser. På samme måde som angivet i afsnit 12.3.1. pH. ”Væsentlige 

overskridelser (pH-værdi under 6,8 eller over 8,0)”  

 

Kap 14.2. side 69 Øverst. ”…. tromlefiltre og såkaldte pre-coat filtre”. Me-

nes der pulver-filtre. Så bør der bruges samme termologi.Kap 14.2. side 69 

Øverst. ”Det er derfor vigtigt at sikre en høj returskylningsfrekvens”. Ek-

sempel på hvilken værdi, som er en høj returskylningsfrekvens.Kap 14.3. 

side 69 nederst. ”… at der er tilstrækkelig højde i filterbeholderen til at beg-

ge sandlag kan ekspandere og…”. Eksempel på, hvad en tilstrækkelig højde 

i filterbeholderen er. 

 

Kap 14.3.2 side 71 nederst. ”… at der opnås en skyllehastighed, som er stor 

nok til at holde sandet svævende”. Eksempel på, hvor stor skyllehastighed 

skal være for at holde sandet svævende.  

 

Kap 14.4.2. side 77 nederst. ”….. skelner man typisk mellem følgende tre 

lampetyper:”. Burde der ikke være 3 bullits nedenunder? 
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Kap 14.4.2.1. side 78 øverst. ”…mellemtryks-UV og vakuum-UV er de…”. 

Vakuum-UV er ikke tidligere nævnt. Forklar hvad dette er. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Niels Philip Jensen 

konsulent 


