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Läs våra riktlinjer innan du börjar bygga din pool 

Den här texten vänder sig till dig som vill bygga en pool på din tomt. Att 

bygga en pool kräver inte bygglov. Men beroende på hur den ser ut och är 

konstruerad kan det medföra åtgärder som kräver lov, exempelvis en 

markhöjning eller ett plank runt omkring. Läs därför igenom den här 

informationen noggrant innan du börjar bygga poolen.  

____________________________________________________________ 

Prata med dina grannar 

Oavsett vad du vill bygga på din tomt är det alltid bra att prata med dina 

grannar om det du tänkt göra, även när det inte kräver lov. 

____________________________________________________________ 

Säkerhet och skydd mot olycksfall 

Det är viktigt att en pool är barnsäker och har ett bra skydd runt om så att 

ingen kan trilla i. Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om 

vattnet är djupare än 20 centimeter. Lämpliga skyddsanordningar är: 

 ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller 

klättra över. Grindar ska inte kunna öppnas av barn. 

 en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 

millimeter maskvidd. 

____________________________________________________________ 

Bygglovsbefriat 

Pool För att bygga en pool behöver du inte söka bygglov. Men om du 

schaktar eller fyller marken vid sidorna av poolen så det blir en höjdskillnad 

på mer än 0,5 meter behöver du söka marklov. 

Pooltak En takanordning över poolen som är 1,2 meter vid högsta punkt 

eller lägre är bygglovsbefriad. 

Inhägnad kring pool Staket kring pool som är lägre än 1,2 meter kräver 

inte bygglov. Nätstängsel och trådnätsstaket är bygglovsbefriade oavsett 

höjd. 

Kringliggande altandäck Du får bygga ett altandäck i trä som är 0,5 

meter eller lägre från befintlig marknivå.  

____________________________________________________________ 

Vill du ha mer information? 

Är det du tänkt bygga inte med i listan ovanför? Kontakta då Bjuvs kommuns 

kontaktcenter för att få mer information, telefon 042 – 458 50 00. 


