
 

Pressmeddelande 

 

Bevattningsförbud för det kommunala vattnet i Hörby och Höör från 

och med 21 juni.  

Förbudet gäller tills Mittskåne Vatten upphäver det. 

 

Efter den senaste tidens värme och torka har vattenverken i Höör och Hörby gått på 

högvarv och trots måndagens efterlängtade regn har Mittskåne Vatten tvingats fatta ett 

beslut om bevattningsförbud. Förbudet gäller det kommunala dricksvattnet och innebär 

att vattnet inte får användas till bevattning eller annat som kräver stora mängder vatten 

såsom bl a att fylla pooler och spa-bad. 

 

Vattenbrist 

Den senaste tidens torka och värme har gjort att kommunens vattenverk har fått gå på mer 

än sin kapacitet. Värst var det i Norra Rörum som under lördagen hade ett uppehåll i 

vattenleveransen under 4,5 timme tills en uppmaning till boende om att spara på vattnet 

ledde till att vatten åter kunde levereras. Även om det under måndagen kom ett välbehövligt 

regn så behöver vattenförbrukningen minska inför midsommarhelgen.  

 

Varför räcker inte vattnet? 

Dricksvattnet vi använder tas från grundvatten som pumpas upp och levereras ut till 

kunderna. Vattenverken är byggda för en viss förbrukning och de tillstånd som ger oss rätt 

att pumpa upp vattnet är begränsade till en viss mängd. Det gör att ibland är det vårt 

tillstånd som är begränsande och ibland är det tekniken, dvs kapaciteten i vattenverket.  

Nu när det är väldigt varmt så är förbrukningen så hög att det innebär att det inte går att 

leverera ut vatten i tillräcklig mängd till alla kunder. Förbrukningen kan bli så mycket som 

50% högre en varm sommardag jämfört med en dag med normalförbrukning. Därför 

behöver vi begränsa förbrukningen så att alla har vatten till dricksvatten, matlagning och 

tvätt.  

 

 

 



 

Hur arbetar vi vidare?  

Mittskåne Vatten arbetar med att utveckla vattenförsörjningen och öka kapaciteten 

tillsammans med kommunledningarna i Hörby respektive Höör. Att öka kapaciteten är tyvärr 

ingen snabb process och kräver mycket utredning, beslut från andra myndigheter och 

därefter genomförande. – ”Under tiden och även framöver behöver vi gemensamt arbeta för 

att använda vårt vatten på ett hållbart sätt”, säger Rolf Carlsson, tillförordnad VA-chef 

Mittskåne Vatten.  

 

Vad gäller vid bevattningsförbud? 

Under ett rådande bevattningsförbud får det kommunala dricksvattnet inte användas till: 

• Bevattning med vattenslang eller vattenspridare. Däremot är det tillåtet att 

använda vattenkanna. 

• Fylla pool, uppblåsbara bassänger, badtunnor, spa-bad och dylikt. 

• Bil-, fasad, eller altantvätt med vattenslang eller högtryckstvätt. 

• Annan aktivitet som innebär stor användning av dricksvatten 

På www.mittskanevatten.se publiceras en sida med Frågor och svar med mer information 

om hur man får använda det kommunala vattnet.  

Bevattningsförbudet gäller tills Mittskåne Vatten meddelar något annat. 

 

http://www.mittskanevatten.se/

