
INFORMATION TILL DIG SOM HAR 
KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

Hej!

Här är några saker som 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.

NY SKYLTNING AV VATTENSKYDDSOMRÅDEN

För att vi ska kunna ha ett gott och säkert dricksvatten i våra vattenkranar behöver 
vattnet skydd. I Karlstads kommun finns därför sex olika vattenskyddsområden 
som ska bidra till att det vatten som vi ska dricka skyddas både på kort och lång 
sikt. Om du bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver du veta att det finns 
bestämmelser om vad du får eller inte får göra för att vattnets kvalitet inte ska hotas. 
Du ska även veta vad du ska göra om det händer någon olycka eller något annat 
oförutsett som kan förorena vattentäkten. 

Karlstads kommun har under sommaren börjat sätta 
upp skyltar som informerar om att man passerar 
genom Kattfjordens vattenskyddsområde. Kattfjorden 
är råvattentäkt till Sörmon och förser Karlstads 
tätort, Hammarö, Alster, Skattkärr, Väse och delar 
av Skåre med vatten. Den nya skyltningen rör hela 
vattenskyddsområdet för Kattfjorden och därför 
har skyltar satts upp redan inne i Karlstads västra 
stadsdelar.

På karlstad.se kan du läsa mer om vad som gäller för våra olika 
vattenskyddsområden.

LÄMNA IN DINA GAMLA MEDICINER PÅ APOTEKET 

Det enda man får spola ner i avloppet är kiss, bajs och toapapper – inget annat. 
Allt som spolas ner hamnar till slut på reningsverket. Men reningsverket kan inte 
rena bort miljöfarliga ämnen och mediciner. Medicinresterna passerar i stället 
reningsverket och hamnar i våra sjöar och vattendrag. Där kan de påverka fiskar och 
andra organismer som lever i vattnet negativt, så spola inte ner mediciner i toaletten 
eller vasken. Lämna i stället in gamla och överblivna mediciner till närmaste apotek 
så tas de om hand på bästa sätt.

Läs mer om rätt och fel i avloppet på karlstad.se
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Vänd för att läsa mer



SAMARBETE SKA KLARA VATTENKRISER

Karlstads kommun har tillsammans med Åmål och 16 kommuner i Värmland bildat 
en grupp för nödvattensamverkan, VA-samverkan Värmland. Kommunerna har 
gemensamt köpt in en dricksvattentank och har skrivit under ett avtal som innebär 
att man stöttar varandra vid en dricksvattenkris. Vattentanken placeras i Sunne för 
att lätt kunna transporteras till behövande kommun. 

Vid en vattenläcka eller annan störning i distributionen av dricksvatten kan många 
av kommuninvånarna drabbas hårt och det gäller att snabbt komma ut med vatten. 
Vid en större läcka krävs en väldigt stor insats som kan vara svår för en kommun 
att klara ensam. Genom att hjälpas åt får alla medverkande kommuner bättre 
förutsättningar att klara de olika dricksvattenproblem som kan uppstå. 

NYTT NUMMER FÖR FELANMÄLAN AV AKUTA ÄRENDEN

Har du inget vatten i kranen eller fått översvämning i källaren? Vid akuta ärenden, 
ring 054 – 540 65 70 (utanför kontorstid kopplas du till SOS Alarm). Kontakta oss 
också om ett brunnslock ligger löst och det finns risk för att någon kan trilla ner.

Om ärendet inte är akut kan du även göra en felanmälan på karlstad.se, ringa 
Kontaktcenter på 054 – 540 00 00  eller skicka e-post till 
karlstadskommun@karlstad.se. 

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


