Råd för tömning av vatten från bassäng
Den som skaffar sig en pool, en badtunna eller annan typ av bassängbad ska tänka
på att vattnet ska renas och ledas bort vid tömning på ett sätt så att det inte orsakar
skador för människors hälsa eller miljön.
Vattnet som används för att fylla poolen kan ha olika ursprung, t.ex. ledningsvatten, vatten
från tankbil, vatten från en sjö eller hav. Alla olika typer av bassängbad behöver skötsel och
rengöring. Vattnet måste renas och bytas ut ibland. Du som äger ett bassängbad behöver
kunskap om hur man hanterar badvattnet.
Rening av bassängvatten
Vattnet i bassängen blir snabbt smutsigt av svett-, hud- och hårrester från de badande. Tvål
och solkrämer påverkar också vattnets kvalitet. För att de badande inte ska drabbas av
besvär från orenat bassängvatten ska vattnet i bassängen renas och då krävs det
desinfektionsmedel (t.ex. klor) och en reningsanläggning. Bassängbad kan ha olika typer av
reningsanläggningar och vissa bad saknar reningsverk.
Avklorering
Vid tömning av bassängbad ska vattnet avkloreras innan vattnet leds bort så att det inte
orsakar problem i din närmiljö. Om klor har använts som desinfektionsmedel; tillsätt
avkloreringsmedel (t ex natriumsulfit eller natriumtiosulfat) som kan köpas i butiker för
pooltillbehör och låt vattnet stå några timmar. Om separat tank finns för backspolvatten
kan tanken användas vid avklorering. Om enbart hypoklorit har använts för desinfektion,
kan vattnet avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar. Eventuellt tillsatt
algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning. Kemikalier för avklorering
kan du köpa i butiker för bassängstillbehör eller via leverantören för ditt bassängbad.
Använd aldrig mer kemikalier än vad som verkligen behövs vid klorering och
algbekämpning.
Tömning av bassängvatten
Tömningen bör ske genom att vattnet får infiltrera i en gräsmatta eller annan
genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet och kontrollera att
det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Bor du i ett vattenskyddsområde bör du
kontakta kommunens miljökontor då särskilda regler kan gälla angående installation och
skötsel av pooler.
Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet, t ex i en
närbelägen gatubrunn. Då ska bassängvattnet vara avklorerat och recipienten, det vill säga
mottagaren för vattnet (t.ex. en sjö), klara av att ta emot vattnet. För att få reda på om det
är lämpligt att använda dagvattennätet för vattnet, kontaktar du kommunens VA-avdelning.
Om det finns många enskilda dricksvattenbrunnar i området eller fastigheten ligger inom
vattenskyddsområde är det olämpligt att leda spillvatten till trädgården.
Observera att du inte kan leda vattnet från bassäng till ditt enskilda avlopp. En enskild
avloppsanordning är inte dimensionerad för att ta emot den stora mängd vatten som
tömning av ett bassängbad innebär.
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Kontrollera reglerna för vattenhantering på din tomt
I många områden i skärgården och vid kusten råder det brist på grundvatten. Grundvatten
får enligt miljöbalken endast användas för hushållsbehov och det ska inte användas för att
fylla ett bassängbad. I många områden är det risk för saltvatteninträngning i vattenbrunnar.
För att veta om just ditt område ligger i ett riskområde för saltvatteninträngning kan du
kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Att ta havsvatten för att fylla sin pool
och leda det orena vattnet till havet igen är en vattenverksamhet som inte är tillåten utan
prövning. Anmälan måste göras till Länsstyrelsen. En bassäng som ställs på fastigheten kan
även omfattas av andra regler. Det kan vara lämpligt att kontakta bygglovsenheten i
kommunen för att kontrollera om du behöver bygglov. Att spränga berg i kustområden för
att bygga en bassäng utan dispens från strandskyddsbestämmelserna är förbjudet och kan
orsaka stora skador i närliggandevattentäkter och miljön. Kontrollera med polisens
tillståndsenhet om det krävs tillstånd för att utföra sprängningsarbete på din fastighet. Om
marken endast består av berg kan det vara olämpligt att ha bassäng på fastigheten eftersom
det inte finns möjlighet att infiltrera vattnet vid tömning av bassängen.
Backspolvatten
Backspolvatten från pooler bör alltid ledas till spillvattennätet och inte till dagvatten. Om
fastigheten har enskilt avlopp, ska en separat tank för avledning av backspolvatten från
poolen installeras, annars riskerar man att få en dålig funktion på den egna
avloppsreningen.

MER INFORMATION








Haninge kommuns VA-avdelning: www.haninge.se
Tyresö kommuns VA-avdelning: www.tyreso.se
Nynäshamns kommuns VA-avdelning: www.nynashamn.se
Handbok ”Bassängbad- hälsorisker, regler och skötsel”.
http://folkhalsomyndigheten.se
Miljöbalken (1998:808)
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund: www.smohf.se
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