
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. 

HUVUDVATTENLEDNINGEN BYTS UT

Arbetet med att förnya den ena av två huvudvattenledningar som försörjer stora 
delar av Karlstads och Hammarös invånare med dricksvatten är nu inne på den 
tredje och sista etappen. Arbetet påbörjades 2012 efter att flera läckor uppstått och 
på grund av undersökningar som 
visade på att det fanns stor risk 
för nya läckor.

För att minimera påverkan 
på omgivningarna och på 
intilliggande ledning utförs 
ledningsarbetet till största 
delen med schaktfri teknik. Det 
innebär att en ny ledning träs in 
i den gamla. Det innebär också 
att vi behöver gräva mindre och 
det är bättre för miljön. 

Fram till att arbetet avslutas 
vid årsskiftet 2015/2016 
kommer vissa gator att tidvis vara avstängda. Ledningsarbetet 
kan också innebära kortare störningar i vattendistributionen. Du som fastighetsägare 
och boende kommer att informeras om vattnet tillfälligt stängs av. När arbetet 
avslutas har en sträcka på totalt cirka 10 kilometer bytts ut.

NYA OMRÅDEN HAR FÅTT KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

Vi vill passa på att välkomna alla våra nya abonnenter. Karlstads kommun har lagt 
nya vatten- och avloppsledningar bland annat från Stockfallet till Edsgatan och 
Steffensminne. Att de boende i området har fått kommunalt vatten och avlopp 
gör att miljöbelastningen kommer att minska för sjön Alstern. Vilka områden 
kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp fram till och med år 
2026 kan du läsa mer om i kommunens VA-plan på karlstad.se.

INFORMATION TILL DIG SOM HAR 
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VÄLJ KRANVATTEN ISTÄLLET FÖR KÖPT FLASKVATTEN

Visste du att dricksvatten från kranen är vårt mest kontrollerade livsmedel? 
Vi kontrollerar dricksvattnets kvalitet både på vattenverk och hos användare. 
Kvaliteten på vattnet i Karlstad är hög och uppfyller Livsmedelsverkets krav. Om 
du vill ha kallt och smaksatt vatten så 
tappa gärna upp kranvatten i en karaff och 
ställ i kylskåpet sen kan du både kolsyra 
och smaksätta. Drick kranvatten istället 
för flaskvatten. Du sparar pengar och gör 
miljön en stor tjänst.

HAR KARLSTAD SVERIGES 

GODASTE KRANVATTEN?

I höst ska Sveriges kommuner tävla om 
vem som har Sveriges godaste kranvatten. 
Branschorganisationen Svenskt Vatten 
som arrangerar tävlingen har bjudit in 
några av Sveriges ledande vinprovare 
för att tillsammans med skolelever utse 
det godaste kranvattnet 2015. Vi har goda förhoppningar om 
en placering då Hammarö kommun, som köper sitt dricksvatten från Karlstad, 
2005 blev Sverigetrea i tävlingen med motiveringen ”ett mjukt aptitretande absolut 
rent vatten som känns mycket vederkvickande”. Karlstad har tidigare även fått 
hedersomnämnanden. Så håll tummarna för oss!

HÖR AV DIG OM DU SKA FLYTTA

När du flyttar från en fastighet med kommunalt vatten och avlopp ska du höra av 
dig till oss på VA-debiteringen. Vi behöver nämligen veta din vattenmätarställning. 
Om ingen avläsning görs, riskerar du som utflyttande abonnent att bli ansvarig för 
förbrukningen även efter flytten. Du når VA-debiteringen via tfn 054-540 68 80.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor om den här informationen eller om 
något annat. Från 1 augusti finns vi i samhällsbyggnadshuset vid Inre hamn. Du når 
oss som vanligt via Kontaktcenter på telefonnummer 054 – 540 00 00 eller e-post 
karlstadskommun@karlstad.se

Med vänliga hälsningar
VA-enheten, Karlstads kommun


