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2011-10-17 - Interpellation 2011:17 ställd till Michael Cassaras, nämnden för Miljö och 
Hälsoskydds ordförande, angående det hälsofarliga badvattnet i Kyvik/Kullavik. 
 

Under sommaren 2011 konstaterade Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningens inspektörer att 
badvattnet i Kyvik/Kullavik var otjänligt att bada i på grund av en stor mängd e-colibakterier. 
Se tidningsartiklarna http://www.gp.se/nyheter/halland/1.704277-smittkallan-ska-sparas samt 
http://www.gp.se/nyheter/halland/1.683284-badvatten-i-kyvik-tjanligt-igen för närmare 
information. Sverigedemokraterna värnar om miljön och delar den upprördhet som många 
Kungsbackabor känner över situationen i Kyvik/Kullavik. Självklart skall man kunna bada i 
havet utan att riskera vare sig hälsan eller aptiten och kommunen måste snarast möjligt 
åtgärda detta. Vår bedömning är att kommunen borde kunna förbättra situationen relativt 
snabbt och utan alltför stora kostnader. Det är viktigt att både värna vattenkvaliteten i Kyvik, 
Kullavik och vara kostnadseffektiv i kommunens olika åtgärder för att förbättra havsmiljön. 
 
Med tanke på att två förvaltningar, Teknikförvaltningen samt förvaltningen för Miljö och 
Hälsoskydd, berörs har SD skickat in två separata interpellationer till de olika nämnderna. 
 
Med anledning av ovanstående önskas svar på följande frågor: 
- Hur ofta görs vattenprover i Kyvik/Kullavik? 
- Ungefär hur mycket bedöms kommunens faktiska kostnad för ett vattenprov vara? 
- Debiterar kommunen vidare hela eller delar av kommunens kostnader för vattenproverna i 
Kyvik, Kullavik till hamnföreningen eller tas denna kostnad av skattebetalarna? 
- Om man kan iaktta att havsvattnet är bättre under vinter- än sommarhalvåret skulle detta 
kunna indikera att miljöbovarna eventuellt är båtägare som låter sitt toalettavfall gå rakt ut i 
Kullaviks småbåtshamn. Kan kommunen se några årstidsbundna skillnader i vattenkvalitet? 
- Hur kan kommunen hjälpa till att, på ett kostnadseffektivt sätt, beivra hänsynslösa båtägare 
som släpper ut sitt toalettvatten rakt ut i Kullaviks småbåtshamn? 
- Vad tror kommunen om teorin om att e-colibakterier från djurs avföring sprids via bäckarna 
ner i Kyviken och därmed orsakar det hälsofarliga havsvattnet? 
- Enligt uppgift finns det två ytligt belägna rör under Kullaviks hamnpir. För att förbättra 
vattencirkulationen i hamnen skulle man kunna flytta på pontonbryggor nära Kyviksbadet 
och/eller göra en större öppning mot havet, vid piren. Vad tror kommunens experter på 
havsmiljö om dessa tänkbara åtgärder, skulle detta hjälpa för att förbättra vattenkvaliteten? 
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