
Hej!

Här är några saker vi tycker är viktigt att du som vatten- och avloppsabonnent 
känner till. Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss 
eller gå in på vår hemsida karlstad.se. 

VA-TAXAN HÖJS MED 2 PROCENT

Från och med 1 januari 2016 höjs VA-taxan med 2 procent. Det innebär att 
grundavgiften för en enfamiljsvilla nu blir 2 995 kr per år. Om vi räknar med 
kostnaderna för det vatten som förbrukas och hanteringen av avlopp och dagvatten 
blir kostnaderna för en normalvilla runt 6 750 kronor per år. Observera att den 
exakta kostnaden för just dig beror bland annat på hur mycket vatten du förbrukar. 
Läs mer om hur taxan är uppbyggd och de exakta siffrorna för respektive del på 
karlstad.se.

KARLSTAD HAR ETT AV SVERIGES 

BÄSTA KRANVATTEN

I det förra utskicket berättade vi att 
Karlstad, tillsammans med andra 
kommuner i Sverige, skulle tävla om 
vem som har Sveriges godaste vatten. Nu 
kan vi med glädje berätta att Karlstad 
tillsammans med Gullspång vann 
regionfinalen i kranvattentävlingen 2015.  
Juryns motivering om Karlstads vatten 
löd: ”Mjukt, friskt och rent vatten med en 
helande känsla för kropp och själ”.

SÅ RENAS DITT AVLOPPSVATTEN

Det du spolar ner i avloppet renar vi i ett av våra nio reningsverk. Reningsverken 
renar avloppsvatten från drygt 90 procent av kommunens invånare. Sjöstadsverket är 
det största verket.

Vid de flesta av våra reningsverk sker avloppsvattenrening i tre steg: mekanisk, 
biologisk och kemisk rening innan det är färdigt att släppas ut i naturen. Vi renar 
avloppsvattnet från organiskt material, fosfor, och kväve. Organiskt material 
kommer från avföring, matrester och toalettpapper. Fosfor kommer från avföring, 
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urin, tvättmedel och rengöringsmedel. Kvävet kommer huvudsakligen från urin. 
Våra reningsverk är byggda för att ta hand om människors naturliga avfall. Allt 

annat som hamnar i toaletter och avlopp ställer till problem och innebär skada för 
vår miljö. Utspolat skräp kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Reningsprocessen 
vid reningsverken är effektiv, men vi kan trots detta inte bryta ner alla miljöfarliga 
ämnen såsom bensin, oljor, lösningsmedel, färg, medicinrester, tungmetaller, 
antibakteriella medel med mera. Om dessa ämnen hamnar i avloppet följer de med 
ut i vattendrag och sjöar eller så hamnar de i avloppsslammet. Avloppsslammet är 
rikt på växtnäring och används som gödselmedel på åkermark. Slammet som sprids 
på åkermark är kvalitetssäkrat enligt certifieringssystemet Revaq. 

Om vi alla tänker på vad vi häller i avloppet sparar vi på miljön, får renare 
vattendrag och dessutom påverkar det vår ekonomi genom att kostnaderna för 
vattenreningen minskar.

På karlstad.se kan du läsa mer och även se en film om hur det går till när vattnet 
renas.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor om den här informationen eller 
något annat. Du når oss via vårt Kontaktcenter på telefonnummer 054 – 540 00 00 
eller e-post karlstadskommun@karlstad.se.

Med vänliga hälsningar
VA-enheten, Karlstads kommun

1. Mekanisk rening 2. Biologisk rening 3. Kemisk rening
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