
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. 

INGEN HÖJNING AV BRUKNINGSAVGIFTERNA 2017

Vi är glada att kunna berätta att brukningsavgifterna för vatten och avlopp inte 
kommer att höjas 2017. Det innebär att kostnaderna för det vatten som förbrukas 
och hanteringen av avlopp och dagvatten för en normalstor villa fortfarande är 
runt 6 750 kronor per år. 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 på karlstad.se.

FULTVÄTTAR DU?

Att fultvätta bilen innebär att man tvättar bilen på gatan och låter orenat vatten 
rinna rakt ut i naturen. Om du väljer biltvätten istället så får du både en ren bil och 
tar hand om vår miljö. 
Visste du att...
• I Sverige görs cirka 30 miljoner biltvättar 

per år, 10 miljoner av dessa sker på en 
biltvätt men hela 20 miljoner är fultvättar.

• Smutsvattnet från en fultvätt innehåller 
miljöfarliga tungmetaller och gifter som 
olja, kadmium, bly, nickel, krom och 
zink.

• Det är miljön som får ta kostnaden. 
Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande 
växer eller badande barn mår bra av att plaska runt i utsläppen 
från en fultvätt.

RUSTA FÖR VINTERN! 

Under vinterhalvåret är risken för vattenavbrott och vattenskador större än vid 
andra årstider. En sönderfrusen mätare eller ledning leder ofta till en vattenläcka. 
Så här kommer några tips för hur du kan undvika de här skadorna. Tänk på att 
det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas, om 
vattenmätaren fryser får du bekosta en ny enligt gällande taxa. 
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P  Vattenmätaren får inte utsättas för kyla och ska helst vara varmt placerad. Sänk 
inte värmen för mycket i utrymmen med vattenmätare och vattenledningar. Detta 
är speciellt viktigt om mätaren är placerad i svala utrymmen som källare, uthus 
eller garage.
P  Håll koll på vattensystemen under kalla perioder. Om trycket minskar i   
ledningen kan det vara ett tecken på en ispropp.
P  Vid strömavbrott sjunker värmen snabbt och det blir risk för frysskador.
P  Om du ska resa bort be en granne se till huset.
Om olyckan ändå skulle vara framme och du får en läcka i eller i anslutning till 
huset, kontakta en rörmokare. Om din vattenmätare frusit sönder eller om det är en 
vattenläcka ute i gatan kontakta oss.

HÄMTA EN GRATIS FETTRATT

Det är viktigt att inte hälla ut fett och olja i diskhon, som till exempel frityrolja, 
matolja, inläggningsolja, marinader och stekfett. För när fett kommer ut i avloppet 
svalnar det och stelnar. När det samlas tillräckligt mycket fett på rörens insida 
riskerar det att bli stopp, både inne i fastigheten och i ledningarna i gatan. Med 
hjälp av en fettratt kan du enkelt hälla ner fettet i en PET-flaska som du lämnar på 
återvinningscentralen.  

Fettratten eller miljötratten som den också kallas, är en tratt med lock som 
skruvas på en vanlig PET-flaska. När du har stekt färdigt, eller har överbliven olja 
från en förpackning med inlagd mat, så häller du fettet i flaskan och stänger igen 
locket. Stelnat fett i stekpannor kan du torka av med hushållspapper och slänga i 
matavfallspåsen. När flaskan är full, skruvar du av tratten, skruvar på en vanlig kork 
och lämnar flaskan på Heden eller Våxnäs återvinningscentraler. Inom kort kommer 
alla återvinningscentraler i kommunen kunna ta emot flaskor med fett. 

Fettratten går att hämta gratis på Kontaktcenter i Bibliotekshuset på Västra 
Torggatan 26. Antalet trattar är begränsat så det gäller att vara ute i god tid om du 
vill vara säker på att få en tratt. Det går givetvis lika bra att använda en vanlig tratt. 

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


