Har du egen vattenbrunn?
När kontrollerade du ditt vatten i din dricksvattenbrunn senast? Enligt undersökning har
endast 20 % av enskilda brunnar tjänligt dricksvatten.

Vem ansvarar för att vattnet i din brunn är bra nog att dricka?
Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din ägarförening som är ansvarig för att
driva och sköta den egna brunnen och därmed ansvarar för vattenkvaliteten. Ansvaret
inkluderar att kontrollera och ta prover på dricksvattnet. Om det är problem med
brunnen är det du som måste göra något åt detta. Vattenkvalitén varierar över tid och
därför rekommenderar Livsmedelsverket att man bör ta prov minst vart tredje år eller
oftare om det förändras märkbart.
Ett dåligt vatten behöver varken lukta eller smaka illa men ändå ge effekter på din hälsa.
Har du småbarn bör du vara extra noggrann eftersom de är mer känsliga för vissa ämnen
som till exempel fluorid, bly, koppar och nitrat.
Metallerna uran, bly, arsenik och gasen radon finns naturligt i varierande halter i
berggrunden. På olika ställen i Vetlanda kommun har det konstaterats höga halter av ett
flertal av dessa ämnen.

Vill du provta ditt vatten?
Det finns många olika företag som kan provta ditt vatten. Anlita gärna ett ackrediterat
laboratorium som till exempel Njudung Energi Vetlanda AB (Nevab), ALcontrol eller
Eurofins. En komplett lista över företag som utför vattenprovtagning finns på
www.swedac.se. Laboratorierna erbjuder analyspaket som omfattar de kontroller
Livsmedelsverket rekommenderar. I normalkontrollen ingår de vanligaste
mikrobiologiska och kemiska parametrarna men du bör även någon gång analysera om
brunnen innehåller metaller. Har du en borrad brunn bör även analys av radon läggas
till.
Innan provtagning kan det löna sig att se över sin brunn och kontrollera att inget
smutsigt ytvatten kan komma in.

Hur beställer du?
Du kan kontakta respektive företag via telefon eller beställa direkt på från deras
webbplats.
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Åtgärder vid dåligt vatten
Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något
åt det. Anlita gärna fackmän för att åtgärda problemen. Har du problem med den
mikrobiologiska kvaliteten måste du ta reda på orsaken. Om vattnets dåliga kvalitet till
exempel beror på att ett avlopp i närheten förorenar dricksvattnet är det avloppet som
ska åtgärdas. I många fall behöver man förbättra den egna brunnen. Det är vanligt att
brunnens övre delar och lock är otäta så att till exempel ytligt vatten kan rinna in.
För att rätta till problem med kemiska ämnen i dricksvattnet behöver man ibland
installera filter. Kontakta gärna en fackkunnig leverantör för att diskutera installation av
filter. Bra tips att tänka på är:









Ta in offerter från olika företag.
Ställ dina produktfrågor till en tekniker, inte till en försäljare.
Begär ett totalpris inklusive frakt och moms.
Begär referenser av filterleverantören.
Begär funktionsgaranti på åtgärden. En funktionsgaranti ska säkerställa att filtret
löser problemet och inte skapar andra problem, som mikrobiologisk aktivitet eller
korrosion.
Kontrollera att filtret fungerar genom att ta prov på dricksvattnet en period efter
det att vattenreningen installerats.
Man kan få rotavdrag för montering av vattenfilter och sanering av en brunn.
Avdraget gäller för arbetet, inte filter och tillhörande material.

Mer information finner du på www.vetlanda.se eller telefon 0383-971 80.

