Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum: 2021-03-16

Byggkontoret

Riktlinjer för pooler och dammar djupare än 20cm
Säkerhetskrav och skydd mot olyckor och
drunkning
När man uppför en pool eller en damm som är
djupare än 20 cm så är det viktigt att man vidtar
åtgärder för att hindra att olyckor uppstår.
Skyddsbestämmelser finns både i Boverkets
byggregler, BBR, avsnitt 8:951 samt i ordningslagen 3
kap. 5§.
Reglerna avser framför allt barnolycksfall då
drunkning är den vanligaste dödsorsaken bland små
barn. Det är anläggningens ägare som ansvarar för
att säkerhetsbestämmelserna är uppfyllda. Lämpliga
skyddsanordningar kan ex vara:


Ett staket om minst 90 cm i höjd försett med
en låst grind som inte kan öppnas av barn.
Staketet ska vara utformat så att det varken
går att klättra över det eller krypa under det.



En skyddstäckning i form av presenning eller
skyddsnät med en maskvidd om högst 50 mm.
Skyddet ska hålla att gå på och barn ska inte
kunna krypa in under det eller kunna lossa på
det. Täckningen bör dessutom vara så spänd
så att inte regnvatten ansamlas på den. En
vanlig presenning ska inte användas.



Ett fast eller skjutbart pooltak.

Små flyttbara pooler bör tömmas efter användning för
att hindra olyckor och ytterstegar bör alltid avlägsnas
ifrån anordningen när den inte används.

Krav på bygglov, marklov eller anmälan
För att uppföra en pool på din fastighet krävs
oftast inget bygglov. Däremot kan det vara
aktuellt att ansöka om marklov om man i
samband med poolbygget ska schakta eller fylla
marken på tomten så att markhöjden påverkas
avsevärt.
Om man i samband med poolbygge tänker
uppföra ett fast eller skjutbart pooltak så kan
bygglov komma att krävas. Ifall bygglov krävs
eller inte är beroende av höjd och utformning på
taket. Kontakta byggkontoret för att ta reda på om
just din åtgärd kväver bygglov.
Om man ansluter poolen till det allmänna vatten
och avloppsnätet så krävs anmälan för detta.
Anmälan sker till NSVA.
Om du är osäker på vad som gäller för just ditt
poolbygge så rekommenderar vi att du tar kontakt
med byggkontoret i god tid innan byggstart.

Bild lånad från barnsäkerhetsrådets broschyr om barnsäker
pool och trädgårdsdamm.
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