
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Information om badvattenkvalitet och vattenprover 

Varbergs kommun har ett stort antal badplatser med genomgående god 
badvattenkvalitet. Inför badsäsongen 2014 har havs- och vattenmyndigheten 
inkommit med synpunkter på badvattenprover som tagits vid fem badplatser i 
kommunen. Synpunkterna berör att badvattenproverna börjat tas för tidigt på 
säsongen, vilket innebär att antalet badvattenprover ej lever upp till de hos 
havs- och vattenmyndigheten ställda kraven under en avgränsad tidsperiod. 
 
De badplatser som berörs är Barnens badstrand, Djupa Dräkt, Skarpe Nord, 
Espevik och Kärradal Södra. På dessa stränder har badvattenprover börjat tas 
tidigare på säsongen än vad havs- och vattenmyndigheten rekommenderar. Detta 
innebär att provtagningen förskjutits i tid och därmed inte uppfyller det krav på 
antal badvattenprover som havs- och vattenmyndigheten ställer under en 
avgränsad tidsperiod.  
 
I Varbergs kommun tas badvattenprover regelbundet på samtliga badplatser, där 
intervallet för proverna sträcker sig mellan 1 gång/vecka – 1 gång/månad. Hur 
ofta proverna tas beror på strandens klassificering och besöksantal. Samtliga 
stränder i Varbergs kommun har god badvattenkvalitet. Synpunkterna från havs- 
och vattenmyndigheten rör enbart tidpunkterna för när badvattenprover tagits, och 
inte badvattenkvalitén i sig. 
 
Från och med badsäsongen 2014 finns det skyltar uppsatta på samtliga 
badstränder som informerar om badplatsens aktuella badvattenkvalitet. Denna 
klassificering bygger på prover tagna sedan 4 år tillbaka och är en långsiktig 
bedömning av badvattenkvaliteten. Modellen för bedömning av badvattenkvalitet 
är reglerad av EU. 
 
Information till allmänheten om havs- och vattenmyndighetens synpunkter finns 
på www.varberg.se. 
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