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Vattenhantering för privata pooler och badtunnor 

Fylla poolen med kommunalt vatten  

• Du får fylla din pool eller badtunna med kommunalt vatten med en vanlig trädgårdsslang.  
Vill du fylla din pool snabbt kan du kontakta en valfri entreprenör som arbetar med 
vattenleveranser via tankbil. 

Fylla poolen med vatten från egen brunn 

• Det är inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egna borrade brunn eller 
från en samfällighetsförenings gemensamma brunn. Du måste kontakta en valfri entreprenör som 
arbetar med vattenleveranser via tankbil för att fylla poolen.  

Tömma ut vattnet 

• Pool- och bassängvatten som innehåller klor måste avkloreras innan poolen töms. Du kan 
avklorera vattnet antingen genom att låta det stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor 
förbrukas, eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat.  
De brukar säljas i butiker för bassängtillbehör. 

• Om enbart hypoklorit har använts för desinfektion, kan vattnet avkloreras genom att det får stå i 
solljus några dagar. 

• När vattnet är avklorerat kan du infiltrera det i marken och på så vis tömma poolen på den egna 
tomten, till exempel på gräsmattan eller på en annan yta som släpper igenom vatten. Se till så att 
vatten inte rinner in på grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i 
närheten. Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet, till 
exempel genom att pumpa vattnet via slang till närmaste gatubrunn. Dialog med eventuell 
vägföreningen i området bör ske innan tömning. 

• Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning. 
• Backspolvatten från pooler bör alltid ledas till spillvattennätet och inte till dagvatten. Om fastigheten 

har enskilt avlopp är det viktigt att kontrollera att mängden vatten inte blir för stor så att man 
riskerar att få en dålig funktion på den egna avloppsreningen.  

Övrigt 

• Bor du i ett vattenskyddsområde bör du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning då 
särskilda regler kan gälla angående installation och skötsel av pooler. 

• Använd aldrig mer kemikalier än vad som verkligen behövs vid klorering och algbekämpning. 

Kontakt 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen: miljoskydd@osteraker.se 

Bygglovenheten: bygglov@osterakers.se 
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