
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 webbplats karlstad.se. 

VA-TAXAN HÖJS MED 2 PROCENT

Från och med 1 januari 2018 höjs VA-taxan med 2 procent. Det innebär att 
grundavgiften för en enfamiljsvilla nu blir 3 055 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 6 863 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.

VARFÖR BEHÖVS EN HÖJNING?

Det finns i dag ett stort behov av investeringar i kommunens ledningsnät och 
anläggningar för vatten och avlopp. 
Ledningar, vattenverk och avloppsreningsverk 
börjar bli till åren och behöver rustas upp. Gamla 
ledningar ger problem med bland annat läckor och 
stopp och att reparera ledningsnätet kostar mycket 
pengar.  
 
Det pågår dessutom ett stort projekt på Sjöstads 
avloppsreningsverk. Projektet ska öka möjligheten 
att ta emot mer avloppsslam, som genom så kallad 
rötning bildar biogas, som i sin tur renas till miljövänlig fordonsgas. 
Du kan tanka din bil med fordonsgasen på en mack på Våxnäs. 

UPPDATERAD NÖDVATTENPLAN I KOMMUNEN

Karlstads kommun har arbetat fram en uppdaterad och förbättrad nödvattenplan, 
vilket gör att vi har bättre förutsättningar att förse våra invånare med nödvatten 
under en dricksvattenkris. Vid en vattenläcka eller annan störning i distributionen 
av dricksvatten kan många kommuninvånare drabbas. Om det händer något som gör 
att det normala vattenledningsnätet inte kan användas, behöver dricksvatten delas ut 
på något annat sätt. Detta dricksvatten kallas nödvatten och distribueras genom att 
vi ställer ut vattentankar på lämpliga platser. 

INFORMATION TILL DIG SOM HAR 
KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
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Januari 2018



Vattentankar

I nödvattenplanen finns information om var vattentankar kommer att placeras ut 
vid en kris. Där kan de hushåll som normalt försörjs med kommunalt vatten hämta 
sitt dricksvatten. Samhällsviktiga verksamheter som till exempel vårdboenden, 
barnomsorg och tillagningskök är också identifierade i planen. Vi informerar 
allmänheten om var vi ställer ut tankar när behov av nödvatten uppstår. Tankarnas 
placering avgörs utifrån vilka områden som påverkas i det aktuella fallet. 

Politiskt beslutad

Handlingsplanen för nödvattenhantering är politiskt beslutad och tar upp olika 
scenarier som kan inträffa. Planen ska ge vägledning om när nödvattenförsörjning 
behöver lösas eller inte. Om det finns vatten i kranen men misstanke finns om 
att vattnet är förorenat, rekommenderar vi alltid att det ska kokas innan det 
används i dryck eller matlagning. Vid kokrekommendation ställer vi inte ut några 
nödvattentankar, eftersom vattnet kan användas om det kokas. Är du däremot helt 
utan vatten, då ställer vi ut tankar.

”FULTORKNING” OFTA EN NÖDLÖSNING
Vem har inte varit med om att toalettpapperet är slut? Tyvärr löser vi ofta 
situationen genom att använda hushållspapper 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 det är därför 
det enda papperet som ska spolas ner.

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 kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 054 – 

540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

Med vänliga hälsningar
VA-avdelningen, Karlstads kommun

Världsvattendagen 22 mars

Stora biltvättarhelgen 21-22 april

GLÖM INTE BORT...

VAR FÖRBEREDD!

• Ha rena dunkar hemma! Bra att ha om du behöver hämta vatten från tankbilen.

Gärna en dunk med skruvlock och kran.

• Frys in vatten i PET-flaskor och förvara hemma i frysen som reservdricksvatten.


