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Frågor och svar om bevattningsförbud 
2018-07-06 

 
 

Vad innebär ett bevattningsförbud? 

Förbudet gäller bevattning med slang eller spridare, biltvätt med slang och påfyllning av pooler eller annan 
liknande vattenanvändning. Dricksvattnet ska prioriteras för mat, dryck och hygien. 
Använd sunt förnuft och tänk på att det är viktigare att vi har vatten att dricka än att vi har gröna gräsmattor. 
 

Vem bestämmer om ett bevattningsförbud? 

Det gör Njudung Energi, då det är vi som har koll på kommunens vattenflöden och är ansvariga för det 
kommunala dricksvattnet. 
 

Gäller bevattningsförbudet även i Sävsjö? 

Nej, inte i dagsläget, men vi ser att förbrukningen av vatten är väldigt hög även i Sävsjö. Vi uppmanar att vara 
restriktiv med vattenanvändningen och skulle den höga förbrukningen fortsätta kommer ett bevattningsförbud 
att införas även i Sävsjö. 
 

Vad händer om jag vattnar trots förbud? 

Vattnar du med slang eller spridare trots förbud, har vi rätt att strypa vattentillförseln, så vattentrycket blir sämre. 
Det är dock något vi helst vill undvika och hoppas istället på att ett samtal och information kan få dig låta bli. 
 

Min granne vattnar med spridare trots förbudet, vad kan jag göra? 

Det bästa är om du kan prata med din granne. Känns det svårt är du välkommen att ringa till oss. Det händer att vi 
åker ut för att prata med personen i fråga och informera. 
 

Hur får jag dispens? 

Privatpersoner beviljas inte dispens. Verksamheter som är beroende av vatten kontaktar Njudung Energi för en 
dialog. 
 

Kyrkogården, golfbanan och fotbollsföreningen vattnar ju..? 

För att vattna med spridare ska man ha ansökt om dispens. Om vi tillsammans kommer fram till att syftet med att 
vattna är angeläget kan vi tillåta detta. Fortfarande gäller att man bör vara restriktiv och gärna hitta innovativa 
lösningar. 
 

Jag ska anlägga en ny häck/gräsmatta, får jag vattna den? 

Du får inte vattna med spridare eller slang. Vi rekommenderar dig att vänta med att anlägga rabatt/gräsmatta tills 
bevattningsförbudet är upphävt. 
 

Får jag fylla barnens pool? 

En mindre uppblåsbar pool är ok att fylla på, men tänk på att du kan återanvända vattnet exempelvis till 
bevattning, när du tömmer poolen. Återigen uppmanar vi till att låta sunt förnuft råda och vara så sparsam man 
kan. 
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Får jag vattna mina blommor? 

Vattning med kanna är ok, men var sparsam. Använd gärna regnvatten. 
 

Hur kan jag bidra till att spara vatten? 

Först och främst genom att respektera bevattningsförbudet. Fler vattenspartips hittar du på njudung.se 
 

Gäller förbudet för mig som har egen brunn? 

Nej, det gör det inte, men vi uppmanar dig att vara sparsam med ditt vatten. Skulle din brunn sina är det bra om 
du anmäler detta till kommunen eller Räddningstjänsten. 
 

Hur vet jag när bevattningsförbudet är upphävt? 

Information kommer att finnas på njudung.se och på Njudung Energis Facebooksida. 
 


