
Informasjon om private 
drikkevannsbrønner 

Råd og veiledning til beboere med egen 
drikkevannskilde



• Det finnes over 1200 private borebrønner på Nesodden
• I tillegg finnes fortsatt en del gravde brønner i løsmasser 

som benyttes til drikkevann og matlaging   
• Vannkvaliteten i de fleste gravde brønner er dårlig (både 

bakteriologisk og kjemisk)
• Du kan som egen brønneier i stor grad påvirke vann-

kvaliteten i din brønn
• Prøver å illustrere dette med noen tegninger i de 4 neste 

foilene



Prinsippskisse av en gravd brønn i 
løsmasser som er usikret mot 
forurenset overflatevann, samt 
smådyr, insekter, jord og organisk 
materiale. Grunnvannet/drikkevannet 
har dårlig kvalitet.

Kilde: 
Socialstyrelsen i Sverige, 
Dricksvatten från enskilda brunnar 
Illustratør: Claes Stridsberg



Prinsippskisse av en gravd brønn i 
løsmasser som er godt sikret mot 
forurenset overflatevann, samt 
smådyr, insekter, jord og organisk 
materiale. Grunnvannet/drikkevannet 
har god kvalitet 

Kilde: 
Socialstyrelsen i Sverige, 
Dricksvatten från enskilda brunnar 
Illustratør: Claes Stridsberg



Prinsippskisse av borebrønn i fjell som 
er usikret/dårlig sikret mot inntrenging av 
overflatevann og overflatenært 
grunnvann. Grunnvannet/drikkevannet 
vil få dårlig kvalitet.                                             

Kilde:
Socialstyrelsen i Sverige, Dricksvatten 

från enskilda brunnar.

Illustratør: Claes Stridsberg    



Prinsippskisse av borebrønn i fjell som 
er godt sikret mot inntrenging av 
overflatevvann og overflatenært 
grunnvann. Grunnvannet/drikkevannet 
har god kvalitet.                                                  

Kilde:
Socialstyrelsen i Sverige, Dricksvatten 

från enskilda brunnar.

Illustratør: Claes Stridsberg    



Her er et kart som viser 
tettheten på de mange                         
registrerte  brønnene på                      
Nesodden                                            

Hver blå sirkel representerer en 
borebrønn i fjell                  

Kilde: NGU’s database over 
borebrønner i Nesodden 
kommune 



• Mulige forurensningskilder – mange menneskelige aktiviteter kan 
påvirke grunnvannet og brønnen din:

- utslipp av avløpsvann fra separate avløpsanlegg                                           
(dette skal det ryddes opp i nå)

- overvann fra eiendommer, vaskevann fra biler, m.m..
- sprengningsarbeider og rystelser i grunnen
- fortetting av boliger, påbygg, heving av sanitær standard i hus/hytter
- avrenning fra veier (salting, veiarbeid) og andre tette flater/parkerings-

plasser
- oljeprodukter som fyringsolje, parafin, motorolje og bensin
- landbruket (gjødsel og plantevernmidler), kjemikalier (f. eks. beis,  

maling, løsningsmidler) 



• Råd og veiledning ved forurenset drikkevann – aktuelle tiltak:
- kok drikkevannet
- kartlegg mulige årsaker og fjern forurensningskilden (det trengs ofte fagfolk 

for å finne årsaken og få utført tiltak) 
- rengjør og desinfiser brønnen og ledningsnettet (klorin kan benyttes – hør 

med fagfolk om riktig dosering og gjennomføring) 
- sikre brønnen og ta ny vannprøve
- dersom vannet fortsatt er dårlig, kan det være behov for et vannbehandlings-

anlegg 
- en løsning kan være å bore ny brønn som sikres godt (her må 

brønnborefirma inn i bildet for å finne den beste lokaliseringen i terrenget)
- brønnen må brukes noen uker før du tar en prøve av den nye brønnen. Flg.  

analyser er et minimum å teste vannet på;  tarmbakterier, kimtall, pH, jern, 
mangan, kalsium, nitrat/nitritt og fluorid 

- vi anbefaler at private brønner prøvetas 1 gang årlig



• Her vises noen bilder på dårlig sikrede brønner tatt under vår 
kartlegging av spredte avløpsanlegg og private drikkevannsbrønner 
sommeren 2013: 





















• Og til slutt noen bilder av godt sikrede drikkevannsbrønner – også tatt 
sommeren 2013:







Mer info om dette  finnes på 
kommunenes nettside på 
adressen:

www.nesodden.kommune.no

• Vann/avløp - knappen
• Private vann- og avløpsløsninger
• Privat vannforsyning
• Notatet «Informasjon om 

grunnvann og borebrønner i 
Nesodden kommune»

• Heftet «Informasjon om private 
drikkevannskilder»


