
  
 
 

 

  

Information till fastighetsägare med egna 
dricksvattenbrunnar  
Under de senaste åren har det varit problem med tillgång på grundvatten på 
flera platser i länet. Det är framförallt de som har haft grävda 
dricksvattenbrunnar som har fått brist på vatten. 

Nedan kommer lite om hur du kan tänka om du har enskilt vatten samt vilka 
åtgärder som vidtas vid lägre vattennivåer.  

Enskild vattenförsörjning 
Om du har egen vattenförsörjning i form av en enskild brunn är det du som fastighetsägare 
som har ansvaret att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet är godkänt 
som dricksvatten.  

Skulle din egen vattentillgång vara dålig så finns det olika åtgärder som du kan vidta. Nedan 
följer några exempel: 

- Om möjligt rensa och fördjupa befintlig grävd brunn 
- Borra en ny djupare brunn (vanligtvis bergborrad). En djupare brunn ger normalt 

mer vatten. Det kan vara en god idé att kontakta en brunnsborrare i god tid då de 
kan ha långa leveranstider. Det är en extra säkerhet att anlita en certifierad 
brunnsborrare. På Geotec:s hemsida (http://geotec.se/hitta-din-borrare/) finns 
uppgifter till flera av dem. 

- Samarbeta med grannar om de har en brunn med god vattentillgång och 
vattenkvalitet. 

- Köp eller hyr vattentankar/större kärl för lagring av dricksvatten. Kärlen kan sedan 
fyllas på vid behov. Observera att det inte är säkert att räddningstjänsten kan hjälpa 
till med utkörning av dricksvatten och då får du köpa den tjänsten av ett fraktbolag 
eller köra själv från ett anvisat kommunalt tappställe. 

- Anslut fastigheten till kommunalt vatten om det finns möjlighet till det. Detta 
förutsätter att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten 
eller ligger i närheten och att det inte finns förutsättningar för anslutning.  

Är du i akut behov av dricksvatten? 

I Nässjö finns en det en vattenkiosk där du som privatperson har möjlighet att hämta 
dricksvatten, det finns en tapp för detta. För dig som privatperson är det kostnadsfritt att 
hämta vatten. Läs mer på: https://www.nav.se/Vatten-Avlopp/Vattenkiosk 
 
Räddningstjänsten är väldigt återhållsamma med att köra ut vatten till brunnar som sinat. 
Detta för att det enbart ger en kortsiktig effekt i brunnen då det mesta av vattnet snabbt 
rinner ut ur brunnen igen till omgivande grundvatten samt att påfyllningen i sig kan skapa 
stora problem i brunnen genom uppgrumling. Räddningstjänsten tar också ut en kostnad 
för transporten. Att fylla på brunnar är alltså inte en hållbar lösning utan det är bättre att 
fylla på dricksvatten i större förvaringskärl avsedda för dricksvatten. 

http://geotec.se/hitta-din-borrare/
https://www.nav.se/Vatten-Avlopp/Vattenkiosk


 

Framtiden 
Klimatförändringar gör att torra somrar/höstar kommer att bli vanligare. Det gäller därför 
att du säkrar upp vattentillgången till din fastighet så att du inte står utan vatten till 
hushållet, verksamheten eller djurbesättningar. 

Kontakter i vattenfrågor 
Vid frågor som berör eventuell vattenleverans vänligen kontakta Höglandets 
Räddningstjänstförbund, HRF (0383-46 77 00). 

Vid frågor som berör enskilda brunnar, tips kring brunnsborrning, provtagning av vatten 
och övriga frågor kring vatten vänligen kontakta Samhällsplaneringskontoret, Nässjö 
kommun (0380-51 80 00), samhallsplaneringskontoret@nassjo.se. 
 

Vid frågor som berör kommunalt vatten vänligen kontakta Nässjö Affärsverk AB (0380-51 
70 00), info@nav.se. 
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