
Enligt socialstyrelsens under-
sökningar har 1 av 5 enskilda 
dricksvattenbrunnar i Sverige 
vatten som klassas som 
otjänligt. I grävda brunnar har 
så många som 35 procent 
av brunnarna otjänligt vatten, 
främst på grund av bakterie-
förekomst i vattnet. Bara 20 
procent av de enskilda dricks-
vattenbrunnarna har vatten 
som är tjänligt helt utan 

anmärkning. Förorenat dricks-
vatten kan ge akuta problem 
med magsjuka men även 
kroniska skador på bland annat 
tandanlag och skelett. 
Socialstyrelsen rekommende-
rar alla med enskild vattentäkt 
att provta sitt dricksvatten minst 
vart tredje år. Om det finns små 
barn i familjen eller särskild risk 
för förorening bör provtagning 
utföras oftare. 

Särskilt vattenprov 

för barnfamiljer

För frågor om dricksvatten och vattenprover, 
kontakta medborgarkontoret

Tingsryds kommun. Tel 0477-44100



Bakterieförekomst och nitrat i vattnet är tecken på att brunnen är förorenad av 
avloppsvatten eller ytvatten och är parametrar som kan ändras snabbt. Höga 
flouridhalter är ett problem i framför allt djupborrade brunnar och kan leda 
till permanenta skador på tandemaljen. Det är tandanlagen som skadas och 
inte de färdiga tänderna, så allra känsligast för förhöjda flouridhalter är barn 
som ännu inte fått sina tänder. Koppar kan komma från vattnet i brunnen men 
riskerar också att lösas ut från kopparledningar i fastigeten. Höga kopparhalter 
i dricksvattnet kan leda till illamående och kräkningar, och i sällsynta fall till 
allvarliga leverskador, främst hos små barn.

Faktaruta

Tingsryds kommun erbjuder från och med 
2013-10-14 småbarnsfamiljer bofasta i 
kommunen med enskild vattentäkt att ta 
ett vattenprov på sitt vatten och undersöka 
bakterieförekomst, nitrat-N, flourid och 
koppar. 

Det särskilda vattenprovet för barnfamiljer 
är kostnadsfritt och gäller för familjer med 
barn under 18 månader som är ägare till 
samt permanentboende på fastighet med 
enskilt vatten inom Tingsryds kommun. 
Om du hyr en bostad med vatten från 
enskild vattentäkt är hyresvärden ansvarig 
för att regelbundet ta fullständiga vatten-
prover på dricksvattnet.

Provtagningsflaskor beställs från 
www.webshop.eurofins.se. Ange kampanjkod 
TingsrydBarn14. Vattenproverna tas i köks-
kranen enligt medföljande instruktion och l
ämnas på medborgarkontoret tisdagar före kl. 
14:00. Provet skall vara taget samma dag och 
förvaras kallt.

Tingsryds kommun har avtal med analysföretaget 
Eurofins. På Eurofins hemsida 
www.webshop.eurofins.se/finns mer information 
om olika provtagningspaket för dricksvatten. Har 
dricksvattnet inte provtagits tidigare 
rekommenderas alltid en fullständig vattenanalys 
där även en rad andra ämnen och egenskaper hos 
vattnet kontrolleras. Om brunnen är djupborrad 
rekommenderas även ett radonprov.

Erbjudandet Hur gör jag?

Eurofins


