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Syftet med inspektionen
Inspektionen är en del av den återkommande tillsynen av idrottsanläggningar. Genom
återkommande tillsyn på idrottsanläggningar minskar risken för att olägenheter för
människors hälsa uppstår.
Avvikelser
Miljöenheten noterade följande avvikelser vid inspektionen:
1. Vid föregående inspektion uppmärksammades att delar av taket i omklädningsrum 3
var upprivet och att vatten runnit genom taket. Avvikelsen kvarstod vid detta besök.
På golvet i omklädningsrummet fanns spår av vad som misstänks vara mikrobiell
påväxt. Verksamheten har valt att hålla omklädningsrummet stängt för allmänheten
sedan läckan uppmärksammades.
2. En temparaturmätning av tappvatten utfördes. Vid tre tappställen i
omklädningsrummen på källarplan visade temperaturmätningen en för låg
varmvattentamperatur.
För att förebygga tillväxt av legionellabakterier i tappvattnet bör man kontrollera att
tappkallvattnet inte är varmare än 20 grader och att varmvattnet vid tappställen minst
kan vara 50 grader efter en minuts genomspolning. I varmvattenberedare eller andra
behållare där varmvatten kan bli stående bör temperaturen inte vara lägre än 60 grader.
Tappställe:
Omklädningsrum 2
Omklädningsrum 3
Hylte kommun
Samhällsbyggnadskont.
Miljöenheten

Varmvattentemp:
37,9 °C

47,1 °C
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345- 180 00 vxl
Fax 0345-182 22

sbk@hvlte.se
www.hvlte.se

Omklädningsrum 4
Gym
Omklädningsrum dam simhall

30,5 °C
54,0 °C
55,0 °C

3. I hallen till omklädningsrummen i källaren uppmärksammades en ansamling vatten på
golvet. Vattenansamlingen noterades under de bortplockade skåpen i hallen. Ansvarig
på plats kunde inte redovisa för vart vattnet kommer ifrån.
4. Verksamheten kunde inte säkerställa att rekommendationerna vad gäller höga
ljudnivåer där musik spelas tillämpas. En musikanläggning bör vara utrustad med en
limiter eller annan strypning så att det inte går att överskrida rekommendationerna.
5. I simhallen uppmärksammades att kemikalier förvarades i ett olåst rum. Utrymmet där
kemikalier förvaras bör vara låst.
6. Joumalbladet för vattenprovtagning saknade riktvärden. Det framgick inte vilka
riktvärden som finns för de prover som tas inom verksamheten.
Miljöenheten vill ha svar senast 1 juni 2018 på om och hur samtliga punkter planeras att utredas.
Grund till bedömning
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18)
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14)
Miljöbalken 2 kap 2-3 §§, 9 kap 3, 9, 14 §§, 29 kap 19 §
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15)
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen
fritidsverksamhet (FoHMFS2014:19)
övrig information
Miljöenheten har i uppgift att, med stöd av Miljöbalken (1998:808), kontrollera att
verksamheter uppfyller kraven i miljöbalken med tillhörande föreskrifter och förordningar.
Samhällsbyggnadsnämnden får enligt 9 § 26 kap miljöbalken (1998:808) meddela
föreläggande eller förbud om det behövs för att miljöbalken och tillhörande förordningar och
föreskrifter ska efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud kan
samhällsbyggnadsnämnden även besluta om vite.
Åtgärder
Verksamheten uppmanas att skicka in en redovisning (med brev/e-post) till miljöenheten av
vidtagna och/eller planerade åtgärder gällande de punkter som har tagits upp i denna rapport.
Redovisningen skickas via post till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8B, 314 80
Hyltebruk alternativt med e-post till sbk@hylte.se
Om ni skickar in åtgärdsplan eller liknande, märk då handlingen med diarienummer och
handläggarens namn.

Om miljöenheten inte får redovisningen av utförda och planerade åtgärder, kommer beslut om
föreläggande att övervägas.
Har ni några frågor eller synpunkter på innehållet i rapporten är ni välkomna att kontakta oss
via tfn: 0345-180 00 eller via e-post: sbk@hylte.se
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