
 

Frågor och svar om dricksvattnet vid Tingsrydsvägen  

Bakgrund:  

Miljö- och hälsoskyddskontoret blev under hösten 2019 kontaktade av flera 
fastighetsägare vid Tingsrydsvägen om konstig lukt och smak på det enskilda 
dricksvattnet. 

Vilka provtagningar och analyser har genomförts? 
Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde provtagning vid fyra fastigheter. Proverna 
undersöktes på petroleum/olja (alifater och aromater) + MTBE (tillsats) + polyaromatiska 
kolväten (PAHer).  

Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde en provtagning för screeninganalys på en 
fastighet. Screening är en bred analys som används när man inte vet vilka substanser 
som ska analyseras. Detta för att låta undersöka om det kunde vara andra ämnen än de 
som har analyserats som ger lukt och smak.  

Proverna analyserades vid ackrediterat laboratorium enligt kemisk normalundersökning 
för enskilt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning. 

Vad har provsvaren visat? 
Ett av proven som analyserades hade en tydlig lukt av lösningsmedel och bedömdes som 
otjänligt. Två av proverna hade svag lukt av lösningsmedel. I de tre proverna påvisades 
ETBE och MTBE. Detta är ämnen som används som tillsatser i bensin. Två av proverna 
innehöll även alifater. För alifater, MTBE och ETBE saknas riktvärden för dricksvatten. 

Den kemiska normalanalysen visade även på anmärkningar för andra ämnen till exempel 
klorider, nitrit/nitrat/ammonium. 

MTBE och ETBE påvisades i screeninganalysen. Inga andra föroreningar påvisades. 

Livsmedelsverket har i mars 2015 gett ut råd för enskild dricksvattenförsörjning med 
rekommendationer om dricksvattenkvalitet. Råden innehåller riktvärden för 
mikroorganismer och kemiska ämnen och egenskaper.  

Vad innebär resultaten från analyserna?  
Miljö- och hälsoskyddskontoret har bett om Livsmedelsverkets utlåtande utifrån 
analysrapporterna och deras bedömning och slutsats är att hälsorisken utifrån de 
analyserade ämnena (alifater, MTBE, ETBE) är mycket låg. 

Om jag inte vill dricka vattnet, vad gör jag då?  
Det finns möjlighet att hämta kommunalt dricksvatten. Närmaste tappställe är på 
Lantmannavägen, pumpstationen vid Veab (mittemot Lantmännen). 

 



 

Det kan finnas möjlighet att rena vatten som är förorenat av organiska ämnen genom att 
installera tillexempel kolfilter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera 
detta. 

Det finns möjlighet att bilda en samfällighet och ansluta sig till det kommunala vatten- 
och avlopps-nätet. Kontakta kommunens tekniska förvaltnings VA-avdelning. 

Kommer kommunen göra fler undersökningar? 
Miljö- och hälsoskyddskontoret planerar inte för fler undersökningar.  

Finns det möjlighet att få vattenprov analyserat genom kommunen?  
Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer inte ta fler vattenprover eller bekosta fler 
analyser för förorenande ämnen. Ansvaret ligger på fastighetsägaren att kontrollera sitt 
enskilda dricksvatten. Fastighetsägare kan själva kontakta analyslaboratorier för att 
beställa provtagningsflaskor. 

För de vanliga brunnsvattenanalyserna (mikrobiologisk och kemisk analys) har Växjö 
kommun en överenskommelse med företaget Synlab om analyser till reducerat pris. 
Specialanalyser som till exempel MTBE ingår inte. Provtagningsflaskor beställs via 
Synlabs webbplats (http://synlab.se/sv/privata-brunnar). Synlabs kundtjänst kan 
hjälpa dig om du har frågor kring din beställning. Du når dem på telefon 013–254991. 

Inlämningsställe för provtagningsflaskor är på Jetpak, Arabygatan 51, 352 46 Växjö. 

Vem ansvarar för dricksvattnet i kommunen? 
För enskild anläggning ansvarar varje fastighetsägare för sitt dricksvatten och för en 
gemensam anläggning ansvarar ett antal fastighetsägare gemensamt 
(samfällighet).  Kommunen har ansvar för kommunala dricksvattenanläggningar när det 
är samlad bebyggelse och detta regleras i Lagen om allmänna vattentjänster. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar om det ska vara kommunalt ansvar. Det finns även en 
möjlighet att med ett särskilt avtal ansluta till den kommunala anläggningen utan att 
fullmäktige beslutat att det ska vara kommunalt ansvar. 

 

Vägarbetet på Tingsrydsvägen 

Finns det något samband mellan det förorenade dricksvattnet och vägbygget på 
Tingsrydsvägen? 
I vår utredning har vi kommit fram till att de förorenade ämnena är MTBE och ETBE. 
Dessa ämnen kan inte härledas till de arbeten som utförts på Tingsrydsvägen.  

Miljö- och hälsoskyddskontoret har varit i kontakt med kommunens tekniska 
förvaltnings produktionsavdelning (gatudriftsenheten) för att få fram uppgifter om vilka 
åtgärder som gjorts och vilka ämnen som använts vid arbetena samt om bränslen i 



 

arbetsmaskiner. Vi har även varit i kontakt med leverantörer av bitumenemulsion (till 
oljegrusbeläggning), bitumen (varmasfalt till refuger),”klister” på betongstenar till 
refuger för att få ytterligare uppgifter om ämnen. 

Vi har varit i kontakt med olika myndigheter för att få vägledning om erfarenheter av 
vägarbeten och om denna typ av förorening i dricksvatten/grundvatten. 

Varför gjordes vägarbetena med beläggning och refuger? 

Kommunens tekniska förvaltning och nämnd fick i maj 2017 en skrivelse från boende på 
Tingsrydsvägen om trafiksituationen på vägen. Önskemål kom fram om farthinder på 
vägens 40-sträcka, en avgränsad cykelbana samt förbud mot genomfartstrafik.  

Tekniska nämnden beslutade i november 2017 om att avslå förslaget. Senare, i september 
2018, beslutade tekniska nämnden i ett delegationsbeslut att genomföra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägen genom att göra en chikan (de två refugerna) 
på vägen, mot bakgrund av boendes skrivelse. Av beslutet framgår att inga 
kommunikationsinsatser behövs då detta är en löpande trafiksäkerhetsåtgärd. 

Varför fick arbetet med refugerna göras om? 
Tekniska förvaltningens planeringsavdelning (trafikenheten) ändrade på utformningen 
av refugerna så de kom längre in på vägen, detta för att få till en passage utmed 
vägkanten. Det innebar att betongstenarna som lagts ut togs bort och placerades enligt 
den ändrade utformningen. 

Vad händer i ärendet nu? 

Vi har tagit beslut om att inte gå vidare i ärendet och därmed avslutas ärendet nu.  

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: 

Trafik- och gatufrågor - Per-Olof Löfberg, tekniska förvaltningen, 0470 – 410 00 

VA-frågor - Steve Karlsson, tekniska förvaltningen, 0470-410 00 

Miljö- och hälsoskyddsfrågor – Kaisa Sandstedt, 0470-410 00 


