
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. 

KARLSTAD RUSTAR FÖR SKYFALL

Kommer ni ihåg det kraftiga skyfallet i slutet på maj? Våra viadukter förvandlades 
till små sjöar på bara några timmar. Liknande skyfall kommer bli allt mer vanligt 
i framtiden. Enligt en framtidsrapport från SMHI kommer både temperaturen 
och nederbörden öka i framtiden i Värmland. Därför jobbar Karlstads kommun 
mycket med att anpassa vår stad för att kunna hantera detta. 

Vårt befintliga dagvattensystem 
är konstruerat för att avleda 
regnvatten från gator, fastigheter 
och torg i ledningssystem eller ut 
i diken och vattendrag. Men vid 
kraftiga regn finns det inte plats 
i dagvattensystemet för att ta 
emot allt vatten utan det måste 
utjämnas eller avledas på ytan. 
Kommunen har därför börjat 
kartlägga var vi har instängda 
eller låga områden som har 
stor risk att översvämmas vid 
skyfall. Vi ser också över hur 
vi skulle kunna avleda vattnet 
i dessa områden med hjälp av så kallade ytliga flödesstråk. Det kan bland annat 
handla om att vinkla om gatan så att vattnet rinner undan på markytan. Något vi 
gör på Sågverksgatan på Lamberget.  

För nybyggda områden tar vi hänsyn till skyfallsproblematiken redan i samband 
med att en detaljplan tas fram. Där skapas ytliga flödesvägar från början i form 
av till exempel stensättning eller diken.
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INGET SNUS I TOALETTEN 

Visste du att snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium? När du 
spolar ner snus eller cigaretter i toaletten så sprids kadmium och andra kemiska 
ämnen i vårt avloppsvatten och hamnar till slut i naturen. Kadmium kan förgifta 
mikroorganismer och vattenlevande arter och det vill vi ju inte. Hos människan 
kan njurarnas funktion skadas om man får i sig mycket kadmium under en lång 
tid. Släng snus och cigaretter i det brännbara hushållsavfallet istället. Tack!

LÄMNA FETTET PÅ 

ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Nu kan du lämna in matolja och andra flytande 
fetter till Heden och Våxnäs återvinningscentraler. 
Från och med i höst kan du lämna på alla 
återvinningscentraler i kommunen. Matfett och 
matoljor som hälls i avloppet, i till exempel 
diskhon, stelnar i ledningarna. Där bildas 
då fettproppar som är både svårt och dyrt 
att fixa. I värsta fall kan fettutsläpp orsaka 
översvämningar. Lukten av fett kan även 

locka råttor till ledningarna. Samla i stället upp fettet 
genom att torka ur stekpannan med hushållspapper. Kasta det sedan i den 

bruna matavfallspåsen. Större mängder matolja, flytande margarin och frityrolja 
samlar du upp i en sluten förpackning och lämnar in på en återvinningscentral. 
Uppsamlat fett som stelnat i en förpackning kan du slänga i de brännbara 
soporna.

NÖJDA KARLSTADSBOR!

Karlstadsborna är bland de nöjdaste i landet med kommunens vatten och avlopp. 
Det visar SCB:s årliga medborgarundersökning som kom i juni. Karlstad ligger på 
delad första plats i landet när det gäller nöjd-medborgar-index NMI. Det sporrar 
oss förstås att fortsätta göra ett bra jobb inom VA-verksamheten och jobba med 
ständiga förbättringar. Det är ju ni VA-abonnenter vi är till för!

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


