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MEIROPE BASSENG  
 
SAKSUTGREIING: 
 
5. september 2019 i utvalssak 68/19 blei det frå ordførarens side fremma forslag om å utreie 
moglegheita for meirope basseng. Formannskapet vedtok følgjande: 
 

På bakgrunn av intensjonane i teksten ovanfor, ynskjer formannskapet at rådmannen:  
1. Undersøker mogligheita for å innføre abonnementsordning i bassenget på 

Gjerstad, slik at abonnentar kan låse seg inn og nytta bassenget utanfor 
organiserte treningstider. Her kan det også vurderast gratis bruk, eller redusert 
pris, for kommunalt tilsette.  

 
Hovudutfordringa for å klare å få til ei ordning med abonnementsordning for bassenget er 
krava i føresegn for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.  
Paragraf 17 i føresegna seier noko om korleis prøvetakinga skal vere. Det skal takast minst fire 
prøvar kvar dag og kvar tredje time når anlegget er i bruk. 
 

§ 17.Analyser og prøvetakingsfrekvens 

Ved ethvert bassengbad skal det tas analyser av vannkvalitetsparametre med 
tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og 
for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassengbadet. 

 
Ved ethvert bassengbad skal det være utstyr for å måle vannets temperatur og pH-

verdi. 
 
Når klor (hypokloritt) brukes som desinfeksjonsmiddel, skal det med jevne 

mellomrom tas prøver av fritt og bundet klor.  
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For bassengbad der belastningen er høy bør det minimum tas 4 prøver pr. dag, og 
prøve bør minst tas hver tredje time når anlegget er i bruk. Måling av fritt klor skal skje 
ved utløpet av bassenget før filtrering og før tilsats av ny klor. 

 
Bassenget er, slik det er i dag, rigga for 20 badande samstundes. Blir det fleire enn det slit det 
tekniske anlegget med å halde dei nivåa det skal vere på badevatnet. I dag er bassenget i bruk 
fem eller seks skuletimer pr. dag. I tillegg kjem familiebading og symjeklubben sin bruk av 
bassenget. Det er derfor stort press på anlegget og det kjem derfor under det føresegna omtalar 
som basseng med høg belastning. 
Om me ønskjer meirope basseng, må det hyrast inn personell som kan gjennomføre 
prøvetaking i helga slik føresegna krev. Personellet må vere kvalifisert til å kunne utføre 
denne typen arbeid på vårt anlegg. 
Vi meiner kostnadane vil bli altfor høge og den praktiske gjennomføringa av dette vil bli 
vanskeleg med det anlegget som i dag stå på Gjerstad. 
I økonomiplanen er det satt av pengar til rehabilitering av basseng og garderobar; kr. 500 000,- 
til forprosjekt i 2022 og 16 millionar til hovudprosjekt i 2023. Det er naturlig at ein i samband 
med rehabiliteringa legg til rette for automatisk prøvetaking og anna som må plass for at ein 
kan innføre meirope basseng. 
 
INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: 
 
Det blir ikkje opna for abaonnenmentsordning i bassenget på Gjerstad med det anlegget som 
står der i dag.  
 
Spørsmålet om meirope basseng blir en del av rehabiliteringsprosjektet av bassenget som 
startar i 2022. 
 
VEDTAK I FORMANNSKAPET 01.12.2020: 
 
I samsvar med innstilling. 


