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Återkoppling gällande badvattnet i Steninge
Med anledning av bifogad rapport, daterad 2020-12-30 som inkommit till Teknik- och
fastighetsförvaltningen vill vi från förvaltningens sida härmed informera om vårt ställningstagande
gällande eventuella fortsatta åtgärder kopplat till badvattenkvaliteten i Steninge. Undersökningarna
och extra provtagningar i Steninge med efterföljande sekvensering har genomförts för att om
möjligt kunna härleda föroreningarna till ett specifikt delområde samt art kopplat till förorening.
Det har visat sig att det är svårt att härleda exakt var föroreningar kommer ifrån och förvaltningen har
haft en kontinuerlig och bra dialog med Laholmsbuktens VA AB. De är också medvetna om resultatet
av rapporten. LBVA har vidtagit vissa åtgärder i området och avser att fortsätta genom filmning av de
delar som ligger inom deras ansvarsområde. Det kan inte heller uteslutas att det kan finnas någon
enskild avloppsanläggning i Steninge som har en otillräcklig rening eller felkoppling. Detta kan
utredas genom inventeringar vilket Teknik- och fastighetskontoret varken har mandat eller möjlighet
att genomföra.
Vi har gått igenom statistiken för de 10 senaste åren gällande badvattenprovtagningen i Steninge och
kan konstatera att rutiner för omprovtagning varit annorlunda tidigare år vilket kan ha medfört en
något sämre badvattenkvalitet vissa år. Hade omprovtagning genomförts enligt nuvarande rutiner så
hade resultaten kunnat se bättre ut. Ser vi till hur klassificeringen av badvattenkvaliteten sett ut sedan
2008 har det resulterat i 7 år med Bra badvattenkvalitet, 2 år med Utmärkt badvattenkvalitet samt 3 år
med Tillfredställande badvattenkvalitet. Det är endast 1 år som badplatsen i Steninge fått klassificeringen
Dålig badvattenkvalitet vilket kan bero på bristande rutiner för omprovtagning som nämnts tidigare.
Inför sommaren 2021 har badplatsen glädjande nog åter igen fått klassificering Utmärkt badvatten
kvalitet.
Med detta som bakgrund kommer ytterligare DNA-sekvensering därför inte att genomföras av
Teknik- och fastighetsförvaltningen i dagsläget men kommer följa upp ytterligare ett år genom utökad
provtagning vid fyra platser utöver ordinarie provtagningspunkt och skicka dessa prover för analys av
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e-coli och intestinala enterokocker sommaren 2021. Skulle läget förändras och halterna av någon
anledning öka och resultera i en badvattenkvalitet som ur miljö- och hälsosynpunkt ger en sämre
klassificering av badvattnet så utesluter vi inte ytterligare provtagning och mer omfattande felsökning i
framtiden.
Med vänliga hälsningar
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