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Förteckning över allmänna badstränder och kontrollplan för 
badsäsongen 2022

Tillsynsnämnden § 30 25.5.2022

Miljö- och hälsoinspektör Maria Nylund:
Tfn 050 549 6046, maria.nylund@korsholm.fi 

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen
i fråga om vattnet vid allmänna badstränder (177/2008) stadgar att den kommunala 
hälsoskyddsmyndigheten ska upprätta en förteckning över de allmänna 
badstränderna samt fastställa en kontrollplan innan början av varje badsäsong. I 
kontrollplanen ska provtagningsdagarna för allmänna badstränder (EU-badstränder)
och provtagningsveckorna för små allmänna badstränder fastställas. Badsäsongen 
omfattar perioden 15.6–31.8.2022. 

Enligt förordningen ska allmänheten ges tillfälle att få information och att lägga fram 
förslag och synpunkter om sådant som gäller verkställigheten av förordningen eller 
upprättandet, tillsynen och uppdateringen av förteckningen över badstränder. 
Förteckningen över badstränder och kontrollplanen finns därför tillgänglig på 
miljöenhetens hemsida.  

Kvalitetskraven och övervakningen av små allmänna badstränder fastställs i Social- 
och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008. 

Enligt hälsoskyddslagen (763/1994) § 50 ska kommunen ta ut en avgift hos 
verksamhetsidkaren för tillsynsåtgärder som hänför sig till regelbunden övervakning 
av badvatten, dvs. kostnader för övervakning, provtagning och analyskostnader.

Förteckning över badstränderna
Sommaren 2022 övervakar Västkustens miljöenhet följande EU-badstränder: 
Korsholm Karperö
Korsnäs Harrström och 

Molpe
Malax Åminne
Närpes Fagerö och Tjärlax
Kaskö Mariestrand
Kristinestad Sandbanken

Dessutom övervakas följande små allmänna badstränder:
Vörå Oravais hamn, Finnholmen, Särkimo, Hellnäs, Vinlax, Komossa, 

Röukas och Kalapää
Korsholm Österhankmo, Grönvik, Fjärdskär, Björköby, Bullerås, Furuskär, 

Replot, Sommarösund, Petsmo, Toby, Vistan och Norra Vallgrund
Malax Vägvik och Bredhällan
Närpes Töjby, Vargberget, Vargholmen och Verkan
Kristinestad Vedholmen, Skaftung (Skoängen), Bötombergen, Härkmeri, Lilla 

Sandjärv, Havsbadet och Antila
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Kontrollplan
Ägaren eller innehavaren av en badstrand ska i samarbete med Västkustens 
miljöenhet inför varje badsäsong fastställa en kontrollplan för regelbunden kontroll 
och övervakning av badvattnets kvalitet vid badstranden. I kontrollplanen antecknas 
provtagningstidpunkten för det prov som ska tas innan badsäsongen börjar samt 
provtagningstidpunkterna för de prover som ska tas under badsäsongen. Kontrollen 
av badvattenkvaliteten ska genomföras senast fyra dagar efter den tidpunkt som 
antecknats i kontrollplanen. 

Från EU-badstränderna tas under sommaren 2022 fyra badvattenprover och från 
övriga små allmänna stränderna tre prover. 
 
Provtagning vid EU-badstränderna görs måndagar veckorna 23, 26, 29 och 32.  

Badvattenprov från små allmänna stränder tas måndagar veckorna 26, 29 och 32.
 
Om badsäsongen fortsätter in i september eller om man misstänker sanitära 
olägenheter, görs extra provtagningar. 
 
I samband med provtagningen gör miljö- och hälsoinspektörerna en organoleptisk 
bedömning av badvattnets kvalitet och tilläggsprover tas vid behov. Samtidigt 
granskas också den allmänna snyggheten i badstrandens närmaste omgivning. 

Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlunds förslag:
Västkustens tillsynsnämnd omfattar förteckningen över de allmänna badstränderna 
och fastställer den föreslagna kontrollplanen. 

Västkustens tillsynsnämnds beslut:
Förslaget godkändes.
---
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