
BevattningsförBud
från och med den 28 juni gäller BevattningsförBud i nässjö kommun för kunder 
med kommunalt dricksvatten. förBudet införs för att vi inte ska hamna i ett läge av 
dricksvattenBrist och gäller tills vidare.
På grund av de historiskt låga grundvattennivåer som råder runt om i Nässjö kommun införs be-
vattningsförbud från och med den 28 juni för kunder med kommunalt dricksvatten. Förbudet  
gäller i hela Nässjö kommun.

Förbudet gäller följande områden:
• Bevattning med spridare eller slang, givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna. Samla 

upp och använd regnvatten till bevattning istället. 

• Uppfyllnad av pooler och bassänger med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblås-
bara pooler, badtunnor och spa-bad. Besök istället våra simhallar och badsjöar.

• Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.

• Biltvätt med slang eller högtryckstvätt (gäller ej på bensinmackar/tvättstationer där vattnet 
återanvänds). 

• Rengöring av fasader, tak, altaner och liknande med vattenslang eller högtryckstvätt.  

Bevattningsförbud gäller enligt de allmänna bestämmelser (ABVA) som finns på NAVs hemsida 
där VA-huvudmannen har rätt att begränsa vattentillgången om denne finner det nödvändigt (se 
nav.se/abva). Förbudet gäller tillsvidare och NAV uppmanar till återhållsamhet med användning 
av dricksvatten. Förbudet gäller alla som har kommunalt vatten i Nässjö kommun - privatpersoner, 
föreningar, företag och offentliga organisationer.

Vårt viktigaste livsmedel, som vi i princip har haft obegränsad tillgång till i vår del av världen, kan 
inte längre tas för given. Med klimatförändringar, extremt torra perioder och en högre medeltem-
peratur kan vi komma att behöva lära oss att hushålla med vattnet. 

Om alla gör små förändringar i vardagen kan vi tillsammans hjälpas åt att hushålla med det livsvik-
tiga vattnet. Det du gör har betydelse! 
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Frågor och svar gällande det kommunala dricksvattnet 

Hur länge gäller bevattningsförbudet? 
Bevattningsförbudet gäller från den 28 juni och tills dess att vi ser att vattensituationen har förbätt-
rats. 

Vilka innefattas av förbudet? 
Förbudet gäller alla som har/använder det kommunala dricksvattnet i Nässjö kommun. Privatper-
soner, företag, föreningar och offentliga organisationer. 

Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet? 
Vattnet riskerar att ta slut om vi inte tillsammans minskar vår användning av dricksvatten. Upp-
märksammas det att du använder vatten till exempelvis bevattning kommer vi att påminna dig om 
att det är bevattningsförbud. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till så att vattnet räck-
er till viktiga funktioner så som sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet.

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn? 
Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet på grund av generellt låga grundvattennivåer. Även pri-
vata brunnar riskerar att sina när nivåerna är låga.

Får jag tvätta min bil/husvagn på tomten? 
Nej, besök istället en biltvätt där vattnet återanvänds.

Får jag vattna vid nyplantering av växter och buskar? 
Ja, med vattenkanna, men inte med slang eller spridare.

Får jag tvätta av mitt hus vid fasad-/takunderhåll, ommålning mm.? 
Nej, inte med slang eller högtryckstvätt.

Får jag tvätta av altangolv och plattläggningar? 
Nej, inte med slang eller högtryckstvätt. 

Får barnen leka med vattenspridare och slang? 
Nej, men vattenkrig med vattenpistoler och ballonger är okej.

Jag har just planterat träd/häck, får jag vattna?  
Du får vattna med vattenkanna, inte med vattenslang. 

Jag bor vid Spexhultasjön och ser att sjönivån inte är speciellt låg.  
Varför är det bevattningsförbud i Nässjö?
Förbudet gäller hela kommunen och merparten av våra vattentäkter är grundvattentäkter. Om 
vattnet tar slut i någon av kommunens orter med grundvattentäkt måste vi ha möjlighet att köra 
vatten från våra orter som har sjövatten. Därför måste vi alla hjälpa till att hushålla i kommunen för 
allas bästa. Detta gäller även för Storsjön i Forserum och Storesjön i Bodafors.
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Vad gör NAV själva för att trygga dricksvattenförsörjningen?
NAV arbetar aktivt med att minska vattenförlusterna i ledningsnätet. Detta görs bl a genom att 
ha en aktiv läcksökning och arbeta systematiskt med förnyelseplanen för ledningsnät. Vi mäter 
brunns- och sjönivåer och bevakar aktivt vattensituationen. På kort sikt finns nödvattenplaner 
både internt och via Räddningstjänsten om vatten behöver köras ut. På lång sikt arbetar vi med 
klimatanpassad dricksvattenförsörjning enligt den VA-plan som kommunfullmäktige har antagit 
sedan 2014.  

Varför får NAV vattna i parker och planteringar? 
Bevattningsförbudet gäller alla – även NAV. Vi vattnar med vatten som vi till exempel tar från 
mindre sjöar, därför kan vi vattna. Men vi vattnar inte mer än vad som är nödvändigt!  

HAR DU ANDRA FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR GÄLLANDE BEVATTNINGSFÖRBUDET?

Vänligen kontakta vår Kundservice tel. 0380-51 70 40.

Våra öppettider:
Måndag - torsdag kl. 8.00-16.00  
Fredag kl. 8.00-15.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Information om bevattningsförbudet och spartips hittar du på vår hemsida www.nav.se/vatten. Vid ett even-
tuellt upphävande av förbudet kommer vi inte att skicka ut brev utan hänvisar till vår hemsida för aktuell 
information.

Med vänliga hälsningar

Helena Klint
VA-chef Nässjö Affärsverk AB
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