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Riktlinjer avseende vatten från pooler och bassänger  

Dessa riktlinjer omfattar pooler, bassänger, plaskdammar, utomhusspa/jacuzzi och liknade, 

både offentliga och privata. 

 

Tömning 
  

 Tömning ska i första hand ske genom att vattnet får infiltrera i en gräsmatta eller 

annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet eller till 

enskilda vattentäkter i närheten.  

 Om ingen lämplig genomsläpplig yta finns kan vattnet tömmas i dagvattennätet, t ex i 

en närbelägen gatubrunn. Tömningshastigheten begränsas till max 30 l/s (under förut-

sättning att tömning inte sker när det regnar). 

 Backspolvatten ska ledas till spillvattennätet och inte till dagvattennätet.  

 

 Ligger poolen, bassängen eller plaskdammen i ett vattenskyddsområde bör du 

kontakta kommunens miljökontor då särskilda regler kan gälla angående installation 

och skötsel av pooler.  

Desinfektionsmedel och kemikalier 
 

 Innan tömning är det viktigt att vattnet avkloreras om klor har använts som 

desinfektionsmedel. Avkloreringsmedel (t.ex. natriumsulfit eller natriumtiosulfat) kan 

köpas i butiker för pooltillbehör. Om separat tank finns för backspolvatten kan tanken 

användas vid avklorering. Alternativt kan vattnet avkloreras genom att vattnet får stå i 

solljus (utan tak) minst en vecka utan nya tillsatser sker. 

 Produkter innehållande silver får inte användas.  

 

 Undvik algbekämpningsmedel, om klorering sker regelbundet behövs 

algbekämpningsmedel vanligtvis inte. 

 

  Använd aldrig mer kemikalier än vad som verkligen behövs.  

 

 
Förtydligande 
Vid nybyggnation av en större pool eller bassäng kan två ledningsanslutningar krävas. En för 

backspolvatten som kan ledas till spill och en anslutning till dagvattennätet för tömning av 

poolen dvs. om tömning inte kan ske genom infiltration.  



 

 

 

 

(Dessa råd har tagits fram gemensamt av Käppalaförbundet, Syvab och Stockholm Vatten och 

Avfall.)  

 

Vid ytterligare frågor, inom Stockholm Vatten och Avfalls upptagningsområde, kontakta våra 

miljöingenjörer via e-post till grupp.am@svoa.se eller på telefon 08-522 120 00. 

 

För anslutning till ledningsnätet fyll i servisanmälan på: 

https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/vattentjanster/anslutning/#!/anslutning 

  

Vid ytterligare frågor, inom Syvabs upptagningsområde (från södra Stockholm/Essingeöarna 

ner till Södertälje), kontakta oss via e-post till info@syvab.se eller på telefon 08-410 776 00. 

 

mailto:am@svoa.se
https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/vattentjanster/anslutning/#!/anslutning

