
 

Information om pool och 

badtunnor
 
Pooler och badtunnor får inte fyllas med grundvatten utan tillstånd 
från miljödomstolen. 

För att undvika överuttag ur de hårt belastade grundvattenmagasinen i Värmdö kommun 
får man inte ta ut vatten ur enskild eller samfällighets brunn för fyllande av pool eller 
badtunnor. Dessa får endast fyllas med avsaltat havsvatten eller kommunalt vatten. 

För att få ta ut grundvatten ur egen brunn måste man söka tillstånd hos miljödomstolen. 

Tömning av pool 

När man ska tömma sin pool finns det i huvudsak två möjligheter: hälla ut det på tomten 
eller leda vattnet till närmaste dagvattenbrunn. Innan pool- och bassängvatten som 
innehåller klor ska tömmas ska vattnet avkloreras. Avklorering kan antingen ske genom att 
man låter vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas (ej lämpligt för 
stora mängder vatten) eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller 
natriumtiosulfat, som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör. 

Efter avklorering kan vattnet infiltreras i marken genom att tömma poolen på en lämplig 
yta på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Om 
detta inte är praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker 
lämpligen genom att vattnet pumpas via slang till närmaste gatubrunn. 

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet eller det enskilda 
avloppet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är 
betydligt renare än avloppsvattnet som leds till reningsverken. Om poolvattnet hamnar i 
avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen 
som fosfor och kväve i Östersjön. 

Sprängning för pool 
För sprängning inom strandskyddsområde (100m upp till 300m från strandlinjen) krävs 
strandskyddsdispens. Stor restriktivitet rekommenderas överhuvudtaget inom Värmdö 
kommun beträffande sprängning eftersom närliggande brunnar kan skadas genom 
nyuppkomna sprickor i berget. 
 

Bygglov 

Det krävs inte bygglov för att anlägga en pool om marken återställs till sitt ursprungliga 
höjdläge. Marklov kan dock krävas om man vid återfyllning höjer eller sänker den 
ursprungliga marknivån med över 50cm.  

 

Bygg- och miljökontoret informerar                                     



 

  Värmdö kommun 

  Bygg- och miljökontoret 

  134 81 Värmdö 

  Telefon 08-570 470 00 

  E-post miljo-bygg@varmdo.se 

 

Lagstiftning 

För att undvika överuttag ur de hårt belastade grundvattenmagasinen i Värmdö kommun 
hänvisar bygg- och miljökontoret till miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 1-3 §§) samt till 
miljöbalkens 11 kapitel som behandlar vattenverksamhet. I princip är all vattenverksamhet 
tillståndspliktig. Det undantag från sådant tillstånd som finns i 11 kap 11 § om 
husbehovsförbrukning för en 1-2 familjsfastighet omfattar inte vatten för fyllande av pool. 
Kommunalt vatten får användas med vissa undantag då det tidvis kan vara brist på vatten 
även i kommunala vattenverk. Bor man i Stavsnäs, Djurö eller Sandhamn ska man inte 
fylla poolen med kommunalt vatten. Kvitto för leverans av kommunalt vatten ska hållas 
tillgänglig för kontroll och kunna uppvisas för bygg- och miljökontoret vid begäran. 
 

 


