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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Vattenkontroll för familjer med småbarn 

 

Varför ska du ta vattenprov? 

Vattnet i brunnen kan vara dåligt utan att det märks när man dricker det. Problem med 

dricksvattnet beror oftast på höga halter av nitrat, bakterier eller fluorid. De vanligaste 

problemen i Kristianstad är förekomst av nitrat och bakterier, samt naturligt höga halter av järn 

och kalk. 

Om du väntar barn eller har barn under 1 år är det extra viktigt att se till att ditt vatten har god 

kvalitet. Spädbarn är särskilt känsliga för bakterier, nitrit, nitrat, ammonium och flourid. Vi 

rekommenderar att du beställer ett prov med samtliga parametrar enligt Livsmedelsverkets 

normalanalys. Det gäller särskilt om det är mer än tre år sedan du undersökte brunnen.  

 

Så här gör du 

Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat för analyser av dricksvatten, till exempel:  

 Eurofins  

Kontakt:  010 – 490 81 10   www.webshop.eurofins.se 

Eurofins har även ett laboratorium i Kristianstad (Estrids väg 1) 

 

 Synlab 

Kontakt:  013 – 25 49 91  www.brunnsvatten.synlab.se 

Av laboratoriet får du provflaskor och instruktioner för hur provet ska tas. Provet bör tas från en 

kran som du normalt använder till dricksvatten. 

 

Kampanj 

Eurofins och Synlab erbjuder rabatterade priser för fastigheter i Kristianstads kommun. För att 

ta del av erbjudanden ska du ange en kampanjkod. Information och gällande koder finns på vår 

hemsida: www.kristianstad.se/egenbrunn. 

 

Resultat  

Efter ett par veckor får du analysresultatet. Där står laboratoriets bedömning av resultaten. 

Vattnet kan bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Bedömningen görs 

utifrån Livsmedelsverkets riktvärden.  

Vi kan hjälpa dig med råd och information om ditt vatten är dåligt. Det är du som brunnsägare 

som betalar för de åtgärder som behöver göras för att förbättra vattenkvaliteten.  

Mer information finns på vår hemsida: www.kristianstad.se/egenbrunn 
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