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VAD BETALAR JAG FÖR?

Du betalar årligen en brukningsavgift för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. 
Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten 
du använder och mäts med en vattenmätare. Ju mer vatten kommunen levererar till din 
fastighet desto mer spillvatten måste kunna tas omhand och renas. Spillvattenmängden 
(avloppet) som lämnar en fastighet beräknas i princip vara lika stor som den mängd 
dricksvatten som tillförs en fastighet. Den fasta delen består dels av en grundavgift som 
påverkas av antalet mätare och storleken på mätarna, dels en avgift för dagvattenledning.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2022
Den rörliga delen beror på hur mycket vatten fastigheten använder mätt med 

vattenmätare. Alla avgifter är inklusive moms.

Rörlig avgift Avgift i kronor per kubikmeter 

Vatten 7,74
Avlopp 13,18
Summa vatten och avlopp 20,90

Antal mätare och storlek på mätare Grundavgift i kronor per år

1 mätare, qn 2,5 (vanlig villamätare) 3 299
2 mätare, qn 2,5 12 870
1 mätare, qn 6 16 170
2 mätare, qn 6 66 326

Dagvattenavgift (villa) Avgift i 
kronor per år

Dagvatten fastighet (Df) 631
Dagvatten gata (Dg) 345

Dagvattenavgift (övriga) Avgift i 
kronor per år

Dagvatten fastighet (Df)* 136
Dagvatten gata (Dg)* 80

Dagvattenavgiften delas upp i dagvatten fastighet (Df) och dagvatten 
gata (Dg). Df ska täcka kostnader för avledning och omhändertagande av 
dränerings-, regn- och smältvatten från din fastighet. Dg ska täcka kostnader 
för lokalgatans ytvattenavledning.
*Tas ut per påbörjad 100-tal kvadratmeter tak- och hårdgjord yta.

Grundavgifter för samtliga mätarstorlekar hittar du på karlstad.se

Den fasta delen består dels av en grundavgift som påverkas av antalet mätare 
och storleken på mätarna och dels en avgift för dagvattenavledning.



FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETER 

Driftövervakning 5 miljoner kronor 

Kapitalkostnad 51 miljoner kronor 

Avloppsrening 40 miljoner kronor 

Ledningsnät 60 miljoner kronor 

Vattenproduktion 26 miljoner kronor

Administration 16 miljoner kronor 

Abonnentanläggningar 6 miljoner kronor

FASTA OCH 
RÖRLIGA KOSTNADER

Kapitalkostnad 25 procent

Driftkostnader 42 procent

Personalkostnader 33 procent

ANMÄL FLYTTNING
Hör av dig till oss om du ska flytta. VA-debiteringen behöver veta det minst en vecka 
i förväg. Ring 054-540 00 00 eller gå in på karlstad.se.

MÄTARAVLÄSNINGAR
Anmäl mätarställningen på din vattenmätare minst en gång per år. Det kan du enklast 
göra genom att lämna din mätarställning direkt på Karlstads kommuns hemsida,  
karlstad.se/vattenavlasning. Där kan du även se din mätaravläsningshistorik och du får 
veta din nya årsförbrukning. Du kan också lämna in din mätarställning på utskickad 
blankett som kommer en gång per år.

Din vattenräkning kommer vanligtvis till dig fyra gånger per år. Du kan betala din 
räkning via e-faktura. Du kan även betala via autogiro i så fall får du kontakta VA-
debiteringen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 som skickar hem 
en blankett som du får fylla i. 

SÅ HÄR ANVÄNDS PENGARNA
VA-verksamheten bekostas inte av skattemedel utan av en avgift för vatten och avlopp. 
Det är tack vare den vi kan ge dig fungerande vatten och avlopp dygnet runt, årets alla 
dagar. 

Varje dygn använder vi cirka 150 liter vatten per person när vi till exempel duschar, 
spolar toaletten, diskar och tvättar. På ett år blir det 55 000 liter per person.

Det du betalar i vatten och avlopp går till att producera och distribuera dricksvatten, rena 
avloppsvatten, ta hand om dagvatten och sköta om VA-anläggningarna.



VAD FÅR JAG SPOLA NER?
Det är bara kiss, bajs och toapapper som är okej att spola ner. Släng tops, 
bomullstussar, bindor, kondomer, snus, cigarettfimpar och annat skräp i soppåsen 
– inte i avloppet. Spola inte heller ner fett i avloppet. Torka ur stekpannan med 
hushållspapper som du slänger i matavfallspåsen. Häll upp större mängder fett i 
en tom förpackning och lägg i soporna. Använd miljömärkta produkter till tvätt, 
disk, städning och hygien. Färgrester, kemikalier, lösningsmedel med mera är 
farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentralen. Läkemedel ska lämnas till 
apoteket.

“FULTORKNING” OFTA EN NÖDLÖSNING
Vem har inte varit med om att toalettpappret är slut? Tyvärr löser vi ofta 
situationen genom att använda hushållspapper eller våtservetter som sedan 
spolas ner i toaletten, en så kallad ”fultorkning”. Hushållspapper, våt- och 
torrservetter samt annat svårnedbrytbart papper orsakar avloppsstopp i 
avloppsledningar, pumpstationer och reningsverk. Avloppsstoppen kan orsaka 
källaröversvämningar och utsläpp av förorenat vatten i naturen. Det är bara 
toalettpapper som löses upp i avloppsvattnet och därför det enda papperet som 
ska spolas ner. 

VAD KOSTAR ETT LÄCKAGE?
En droppande kran förbrukar cirka 15 kubikmeter per år. En stril motsvarande 
en grov synål förbrukar cirka 300 kubikmeter per år. En toalett som smårinner 
förbrukar cirka 700 kubikmeter per år. I taxan för vatten- och avloppspriser kan 
Du se vad detta läckage kostar. Det lönar sig att kontrollera kranar och ledningar 
och reparera omedelbart.

HAR DU FRÅGOR?
Du är alltid välkommen att höra av dig till VA-debiteringen via kommunens 
Kontaktcenter, telefon 054-540 00 00 om du har frågor om räkningen. För 
övriga frågor om taxor och avgifter, ring VA-avdelningen, via kommunens 
Kontaktcenter 054-540 00 00.

 Teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad
E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Tfn. 054-540 00 00




