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Om du vill behålla ditt enskilda dricksvatten
Du kan behålla ditt enskilda dricksvatten om vattnet är av 
god kvalitet. Om du får och vill behålla ditt enskilda vatten 
behöver du endast betala anläggningsavgiften för spill-
vattendelen.
 
Eftersom du inte får någon vattenmätare när du endast är 
ansluten till spillvatten beräknas brukningstaxan enligt scha-
blon. Vill du så kan du självklart betala för både spillvatten och 
vatten nu, för att i framtiden kunna koppla in även vatten.

Kontrollera ditt dricksvatten
Dricksvattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets riktvärden. Läs 
mer i Livsmedelsverkets broschyr Råd om enskild dricksvatten-
försörjning, som finns på Livsmedelsverkets webbsida. Fundera 
även på kapaciteten på ditt dricksvatten. Det kan vara bra att 
känna till att medelförbrukningen för ett hushåll med fem 
personer är cirka 800 liter vatten per dygn. 

Analys via ackrediterat laboratorium
Du beställer analys, flaskor och väska att skicka provet i från ett laboratorium ackrediterat av Swedac. Du 
finner en lista på dessa på Swedacs webbsida www.swedac.se. Analysen ska omfatta en normal analys för 
enskild dricksvattentäkt och radon. I analysen ingår mikrobiologiska parametrar, kemiska och fysikaliska 
parametrar. Du måste göra tillägg för radon. Vatten för analys tar du från en dricksvattenkran inomhus. 

Vi vill starta det utökade verksamhetsområdet med så goda förutsättningar som möjligt. Därför går vi på 
Livsmedelsverkets rekommendationer, som innebär att ditt analysresultat inte bör vara äldre än tre år. Det 
vill säga analyser gjorda före 2015 kommer inte godkännas. Laboratoriet bedömer ditt dricksvattenprov 
som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Är ni flera hushåll som använder samma brunn räck-
er det med ett analys resultat, men ni ska skicka in en ansökan per fastighet till HEMAB. Bifoga en kopia 
på analysresultatet för den gemensamma brunnen.

Bedömning
Om ditt vattenprov bedöms som tjänligt får du behålla ditt enskilda vatten. Har provet en anmärkning 
gör HEMAB en bedömning och tar sedan ett beslut om ditt vatten. Om vattenprovet är otjänligt ska 
fastigheten anslutas till kommunalt vatten. 

Ansök 
Skicka in den bifogade blanketten Ansökan - behålla enskilt dricksvatten till HEMAB och skicka med en 
kopia av resultatet från det ackrediterade laboratoriet. HEMAB informerar sedan dig som fastighetsägare. 
För att vi ska hinna göra en bedömning om ditt dricksvatten behöver vi ha din ansökan inklusive analys-
resultat senast 1 november 2017.

Skicka ansökan till:

Härnösand Energi & Miljö AB
Projekt södra Härnön (P. Norberg/J. Berg)
Box 304
871 26 Härnösand

Vid frågor är du välkommen att kontakta 
Peter Norberg 0611-55 75 41 eller Johan Berg 0611-55 75 73.


