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Vi kan förmedla kontakt med leverantörer vad gäller containrar samt vattentransport.

På grund av den rådande torkan i länet har Länsstyrelsen i Kronobergs län och 
Växjö kommun gemensamt köpt in tio stycken vattentankar för att kunna hjälpa 
lantbrukare i behov vid en akut krissituation vad gäller vattenförsörjning för djur.

Vattentankar i beredskap vid akut behov 
av vattenförsörjning
Värmen och torkan har drabbat länet hårt och många 
lantbrukare är oroliga. I länet finns nu tio stycken 
så kallade Flexitankar i beredskap för lantbrukare 
i akut behov av tillfällig vattenförsörjning då djurs 
hälsa och välmående omedelbart riskeras. 

Flexitanken, som rymmer 24 kubikmeter vatten, ska placeras 
i en 20-fots container och kan sedan kontinuerligt fyllas på. 
Containern skyddar mot yttre påverkan och ger bättre 
vattenkvalitet då tanken inte utsätts för direkt solljus.

Tankarna, med tillbehör för container, finns att köpa 
till självkostnadspris och kan hämtas med släp. 
Lantbrukaren beställer själv hem en 20-fots container 
för montering och förvaring av tanken samt ansvarar 
för att vattenleverans beställs direkt hem till gården. 
Tanken är stationär och kommer inte transporteras 
när den är fylld. Länsstyrelsen/kommunen kan bistå 
med kontaktuppgifter till leverantörer för containrar  
och vattenleverans.

Fyra stycken tankar finns hos Växjö kommun och 
sex stycken finns hos Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Tankarna kan inte köpas i förebyggande syfte utan finns 
i beredskap för lantbrukare i akut behov av vattenförsörjning.

Information och kontakt gällande Flexitankarna
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Information från länsstyrelsen till länets lantbrukare gällande den pågående torkan.

Vattenuttag 
Just nu är vattennivåerna i länets sjöar, vattendrag och grundvatten låga. Bristen 
på vatten kan ställa till med problem för jordbruksproduktion och djurhållning. 

För vattenuttag ur åar, bäckar, sjöar och andra ytvatten, så krävs att man antingen har 
sökt tillstånd från mark- och miljödomstolen eller att man gjort en föregående anmälan 
till Länsstyrelsen om saken. Om det är tillstånd eller en anmälan som krävs beror på hur 
stort vattenuttag man vill göra. För uttag av grundvatten krävs som huvudregel också 
tillstånd hos mark- och miljödomstolen.  

Undantag från ovannämnda tillstånds- och anmälningsplikt är dock om vattenuttaget 
syftar till ett husbehov (det vill säga sitt egna hushåll) eller om vattenuttaget avser en 
jordbruksfastighets husbehovsförbrukning, såsom när kreatur behöver dricksvatten. 
Att vattna sina grödor räknas dock inte in här och kräver därför antingen tillstånd eller 
anmälan. Trots undantag behöver man ta hänsyn till miljön och vid risk för skada på 
miljö eller människor är undantaget inte tillämpbart utan åtgärden behöver då anmälas 
eller tillståndsprövas.

Ännu ett undantag från anmälnings- och tillståndsplikten är om ett vattenuttag varken 
påverkar allmänna intressen (till exempel naturen eller vattenmiljön) eller enskilda 
intressen (till exempel grannarnas brunnar med mera). Med hänsyn till de just nu låga 
vattennivåerna i sjöar, vattendrag och grundvatten är det dock inte sannolikt att undan-
taget skulle kunna tillämpas på vattenuttag. Det är den som utför åtgärden som har 
bevisbördan för att undantaget kan åberopas.

Kontaktpersoner gällande vattenuttag:
Om du har frågor som gäller låga nivåer på ytvatten (sjöar och vattendrag), 
bevattning och vattenuttag från sjöar och vattendrag, så besvaras de i första 
hand av: 

010 - 223 73 73 Liselott Nilsson  
Charlotte Scholz 010 - 223 71 59

Frågor som gäller grundvatten besvaras i första hand av:
Linda Westeson 010 - 223 73 22
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