
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. 

INGEN HÖJNING AV BRUKNINGSAVGIFTERNA 2019

Vi är glada att kunna berätta att brukningsavgifterna för vatten och avlopp inte 
kommer att höjas 2019. Det innebär att kostnaderna för det vatten som förbrukas 
och hanteringen av avlopp och dagvatten för en normalvilla fortfarande är runt 6 850 
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.

LÄMNA DIN VATTENMÄTARSTÄLLNING PÅ WEBBEN

Vet du om att du kan lämna din vattenmätarställning direkt på webben, på 
karlstad.se/vattenavlasning? Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år. 
Lämnar du mätarställningen regelbundet så stämmer dina fakturor bättre med din 
verkliga förbrukning. En regelbunden vattenmätaravläsning kan också avslöja om 
vattenläckor uppstått.  

När du loggar in med ditt personnummer eller  
organisationsnummer (lägg till två nollor framför 
organisationsnumret) och ditt kundnummer,  
som du hittar på din faktura, har du även tillgång  
till följande tjänster:
• Abonnemangshistorik för vattenmätare 
• Förbrukningshistorik för anläggningen 
• Avläsning av vattenmätare 
• Din fakturahistorik 

KÄNNER DU TILL APPEN ”MITT KARLSTAD”?

Mitt Karlstad är Karlstads kommuns officiella app för mobiltelefon eller surfplatta. 
Med hjälp av den kan du enkelt ringa eller skriva till oss direkt från appen. Du 
är varmt välkommen att kontakta oss för att ställa frågor, lämna synpunkter 
och göra felanmälan. Mitt Karlstad innehåller också Karlstadskartan där du i en 
överskådlig karta hittar information om allt från sevärdheter till vandringsleder och 
livsmedelskontroller. 
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Om du tillåter att appen skickar push-notiser till dig kommer du att få våra viktiga 
meddelanden direkt till dig när vi till exempel har en större vattenläcka eller har 
problem med vattenkvaliteten och inför en kokningsrekommendation.
Alla samtal, synpunkter, frågor och felanmälningar via appen går direkt till våra 
kommunvägledare på Kontaktcenter. Oftast kan de svara direkt, men annars hjälper 
de dig att få kontakt med rätt handläggare i kommunen. Felanmälningar skickar de 
vidare till rätt ställe. 

Om du skriver till oss kan du bifoga bilder och peka ut platser på kartan för att vi 
ska kunna ge dig bästa möjliga hjälp. När du kontaktar oss via mejl, sociala medier 
och meddelanden svarar vi i regel inom två arbetsdagar. Akuta problem är bättre att 
ringa in per telefon.

LÄMNA KEMIKALIER TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Ett av de största avloppsproblemen i Sverige är att många spolar ner olika typer av 
kemikalier. De kan störa reningen i reningsverket. Kemikalier kan 
dessutom rinna genom reningsverket ut i naturen.  
Överblivna kemikalier, färger, lack, lim, olja, lösningsmedel, 
starka rengöringsmedel och liknande ska du i stället lämna in på 
återvinningscentralen. Mediciner ska lämnas till närmaste apotek. 
Spola endast ner kiss, bajs, toalettpapper, smuts från disk och tvätt, 
miljömärkta produkter av schampo, tvål, tvättmedel, diskmedel 
och rengöringsmedel i avloppet, inget annat. 

SPORTKLÄDER LÄCKER SILVER

Silverbehandlade träningskläder som ska vara luktfria kan låta som en bra idé. Men 
vad många inte vet är att varje gång du tvättar kläderna lossnar en del av silvret och 
hamnar i vattnet. På sikt kan det allvarligt skada livet i våra sjöar och hav. Om du 
undviker att köpa kläder som har behandlats med silver så bidrar du till en bättre 
miljö!

Hur vet man om ett plagg är behandlat med silver? Det kan till exempel stå 
behandlat mot dålig lukt, anti-odör behandlad, antiodeur, treatment for bacterial 
growth prevention and odor stop, antimicrobial, for lasting freshness eller motverkar 
dålig lukt på plagget eller varan. Men det finns också miljövänliga alternativ för 
antiluktbehandling av kläder. Är du osäker, fråga i butiken innan du köper plagget. 

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


