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Frågor och svar om bevattningsförbudet 
 

Varför införs bevattningsförbudet? 
Förra året var grundvattennivåerna rekordlåga i hela södra Sverige. Även 
Hultsfreds och Högsby kommuner drabbades och ett bevattningsförbud inför-
des. Efter en nederbördsrik senhöst som följdes av en snörik vinter fylldes 
grundvattenmagasinen upp till normala nivåer igen. Efter sista snösmältningen 
i april har ingen ny påfyllnad skett. 
 

Hur länge gäller bevattningsförbudet? 
Förbudet gäller från 4 juli 2018 och tillsvidare. 

 

Vilka gäller bevattningsförbudet? 
Förbudet gäller alla som är anslutna till det kommunala vattennätet i Hultsfred 
och Högsby kommuner. 
 

Går det att få dispens från bevattningsförbudet? 
Det går inte att få dispens för privatpersoner.  
 

Gäller bevattningsförbudet även mig med egen brunn? 
Nej, men även du med egen brunn bör vara sparsam med vattnet. Grundvatten-
nivåerna är generellt låga och vi måste alla hjälpas åt för att spara vatten. 
 

Jag vill plantera en häck eller en ny gräsmatta, kan jag inte det nu? 
Vi rekommenderar att du avvaktar med detta så länge det är bevattningsförbud 
eftersom du inte får vattna med slang eller vattenspridare och nyplanteringar 
kräver mycket vatten. 
 

Vad gör jag om jag ser någon som bryter mot bevattnings- 
förbudet? 
Prata med personen i första hand, alla känner kanske inte till förbudet. Vi behö-
ver alla hjälpas åt för att spara vatten eftersom läget är allvarligt. 
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Varför har simhallen öppet som vanligt när jag inte får fylla min 
pool? 
I en simhall badar väldigt många människor samtidigt. Eftersom man inte får 
fylla privata pooler möjliggör simhallen att människor ändå kan bada. 
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