
Til Wessels Have                                                            

Jeg kom på vegne af Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune (CMB), på uanmeldt 

tilsyn fredag d. 26/8 på Wessel Have med det formål, at kontrollere de to svømmebade, 

vaskefaciliteterne samt det tekniske anlæg.  

Anlægget drives fint og bassinerne er rene, men der er et problem med hensyn til åbningstider og 

antallet af kontrolaflæsninger.  

På tilsynet kunne jeg konstatere, at bassinerne reelt er åbne hele døgnet rundt for brugerne, og at der 

udføres en manuel måling typisk lidt efter kl. 7 hver morgen, samt en aflæsning om eftermiddagen.    

Det fremgår af vilkår 14 i jeres godkendelse, at der hver dag før åbning, ved lukketid, samt hver 6. 

time i den mellemliggende periode, skal aflæses pH og frit klor, samt at der skal foretages mindst 1 

manuel måling om dagen. Den manuelle måling bør foretages om morgenen før bassinet åbnes af 

sikkerhed for brugerne.  

Dvs. at bassinerne skal have fastlagte åbningstider, og det betyder at tidspunkt for målingerne skal 

fastlægges herefter.  

Ved lukning af bassinerne ser CMB helst, at adgang dertil forhindres ved aflåsning, men ellers kan 

et skilt ved indgangen, hvor åbningstiderne fremgår tydeligt, accepteres.   

Wessels Have skal fremover leve op til vilkår 14 i godkendelsen, og derfor anmoder jeg om at 

Wessels Have, indenfor 14 dage fra dags dato, skriftligt redegøre for bassinernes åbningstider, 

samt  hvordan bassinet fremover lukkes for brugerne, i perioden mellem den manuelle måling om 

morgenen og aflæsningen ved lukketid.    

Renovering af bassinerne  

Jeg kan forstå på Lars, at I overvejer at få renoveret bassinerne og foretage væsentlige ændringer, 

deriblandt at anvende en anden desinficeringsmetode end klor. 

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at væsentlige ændringer kræver godkendelse fra CMB og vil 

udløse skærpede krav til anlægget.  

Derudover er der et lovkrav om, at svømmebade i Danmark skal anvende klor som 

desinficeringsmiddel, der kan dog dispenseres fra denne bestemmelse efter en konkret ansøgning og 

redegørelse fra jer.    

Jeg har vedhæftet et redigerbart dokument, hvor de nødvendige oplysningskrav fremgår i 

forbindelse med en ansøgning om godkendelse.    

Med venlig hilsen  

Gert Timothy Ross Hawkesworth 

Miljøsagsbehandler 

Forurenende Virksomhed 
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