
Varifrån kommer dricksvattnet? 
I Sjöbo kommun finns det åtta kommunala vattenverk. Sjöbo vattenverk är det största vattenverket 
och vattnet därifrån når ut till stora delar av kommunen med hjälp av två 
tryckstegringsstationer/reservoarer och ett stort ledningsnät.  Även de mindre vattenverken har 
reservoarer för att vatten alltid ska räcka till för brukarna. I Knickarp och Hemmestorp har 
kommunen inget eget vattenverk utan samarbetar med grannkommunerna.  

I vissa områden är vattnet i kranarna en blandning av vatten från två vattenverk. Det beror oftast på 
att det mindre vattenverket inte räcker helt till, men det kan även bero på tryckförhållanden i 
ledningsnäten eller krav på omsättning av dricksvattnet.  

I Vollsjö, Fränninge och Pregestadsvägen kommer vattnet både från Sjöbo och från Klasaröd. Här 
varierar det vilket vatten som kommer i kranen beroende på tryckförhållandena på nätet, dvs hur 
stor vattenförbrukningen är för stunden i andra delar av nätet. Generellt sett är det mest troligt att 
vattnet i Vollsjös östra delar, Pregestadsvägen och Fränninge får mest vatten från Klasaröd, medan 
Vollsjös västar delar får mest vatten från Sjöbo.  

I listan nedan anges varifrån vattnet i just ditt bostadsområde kommer. 

Bor du i: Kommer ditt vatten från: Vattenkvalitet i kranen, se i 
kvalitetstabell: 

Sjöbo  
Alestad  
Bjärröd 
Brandstad  
Elestorp 
Fäladsvägen  
Ilstorp  
Karup sommarby (delar av)  
Klamby  
Sjöbo sommarby  
Spjälla  
Svansjö sommarby  
Sövde  
Sövde skogsby  
Tolånga  
Trädens samfällighet  
Tullesbo 
Vollsjö by 
Åsum  
Östra Kärrstorp  
Öved 
 

Sjöbo vattenverk Sjöbo 

Fränninge 
Pregestadsvägen 
Vollsjö (östra delen) 

Blandat vatten med störst inslag 
från Klasaröd: 
Sjöbo vattenverk + 
Klasaröd vattenverk 
 

Klasaröd 
(värdena kan variera eftersom 
det blandas in vatten från Sjöbo) 

Vollsjö (västra delen) Blandat vatten med störst inslag 
från Sjöbo: 
Sjöbo vattenverk + 
Klasaröd vattenverk 

Sjöbo 
(värdena kan variera eftersom 
det blandas in vatten från 
Klasaröd) 



 

Bjärsjölagård 
 

Blandat vatten:  
Sjöbo vattenverk + Bjärsjölagård 
vattenverk 

Bjärsjölagård 

Klasaröd 
 

Klasaröd vattenverk Klasaröd 

Herreberga-
Herrebergavägen 
 

Herreberga vattenverk Herreberga 

Blentarp 
Karup (Karupsvägen m.fl.) 
Slimmingevägen 
 

Blandat vatten:  
Blentarp vattenverk + Sjöbo 
vattenverk + Herreberga 
vattenverk  

Blentarp 

Hemmestorp Björke, Boke 
och Fure 
 

Vombverket (Lund) Hemmestorp 

Knickarp  
 

Nedraby vattenverk (Ystad) Knickarp 

Eriksdal  
Röddinge 
 

Röddinge vattenverk Röddinge 

Vanstad 
 

Vanstad vattenverk Vanstad 

Heinge 
Heingetorp 
Lövestad 
Lövestad by 
Äsperöd 

Lövestad vattenverk Lövestad 
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