
Hej,

Här är några saker som vi tycker är viktiga att du som vatten- och 
avloppsabonnent känner till. 

Rätt och fel i avloppet

Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till en renare miljö, 
renare vatten och att kostnaden för vattenreningen minskar. När du till exempel 
duschar, går på toaletten eller diskar hemma, rinner det smutsiga vattnet genom 
ledningar till ett avloppsreningsverk. Här renas vattnet innan det släpps ut i 
naturen. För att vattnet ska kunna bli rent är det viktigt att det inte finns skräp 
eller skadliga ämnen i vattnet som är svåra att rena bort.
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Du kan göra skillnad – här kommer några bra tips!

• Överblivna kemikalier, färger, lack, lim, lösningsmedel, starka rengöringsmedel 
och liknande lämnar du som farligt avfall på återvinningscentralen. 

• Skölj inte penslar med målarfärg under rinnande vatten. Torka istället av 
dem med papper och rengör i vatten som du sedan lämnar in på närmaste 
återvinningscentral. 

• Lämna in överblivna läkemedel på ett apotek.
• Ställ en papperskorg i badrummet. I den kan du slänga plast och skräp som inte 

hör hemma i avloppet. 
• Släng aldrig snus eller cigaretter i toaletten.
• Använd helst miljömärkta produkter.
• Överdosera inte tvättmedel.
• Torka ur fett ur stekpannor och grytor med papper som du slänger i 

matavfallspåsen. Stora mängder flytande fett från matlagning kan du hälla i en 
flaska (inte av glas) och lämna in till någon av våra återvinningscentraler. Fettet 
täpper nämligen igen rören om det hamnar i avloppet.

Vattenmätarens placering – en arbetsmiljöfråga

För att våra mätartekniker ska komma åt vattenmätaren vid avläsning, kontroll 
och byte, ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är lättåtkomlig. Det 
innebär att det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren. Mätaren får heller 
inte byggas in, eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Det är också 
bra om vattenmätaren sitter i ett utrymme där det finns golvbrunn. 



För dig som fastighetsägare är det 
viktigt att veta var vattenmätaren och 
avstängningsventilerna är placerade. 
Vid en läcka i huset behöver vattnet 
till fastigheten omedelbart stängas av. 
Vattenmätaren sitter på inkommande 
vattenledning och är ofta placerad 
i tvättstuga, källare eller förråd. 
Utrymmet där vattenmätaren sitter 
måste vara uppvärmt så att mätaren 
inte fryser sönder. En sönderfryst 
vattenmätare kostar mycket pengar och 
kan orsaka stora vattenskador.

För att mätarplatsen ska vara godkänd så ska mätaren vara monterad i en 
mätarkonsol och det ska finnas fungerande ventiler före och efter vattenmätaren 
så att vattnet kan stängas av. Successivt kommer VA-avdelningen ställa krav på de 
fastighetsägare där kraven för mätarplacering inte uppfylls.

Ta alltid kontakt med vår vattenmätarverkstad på telefon 054 – 540 65 96 eller 
vmv@karlstad.se om du planerar att ändra vattenmätarens placering.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att administrera uppgifter 
om kunder, till exempel för att tillhandahålla kommunala tjänster, hantera 
beställningar, utfärda fakturor och hantera inbetalningar. Vi hanterar dina 
uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden 
”Ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras”.

Det är teknik- och fastighetsnämnden som är personuppgiftsansvarig för 
uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna 
uppfylla våra skyldigheter. 

Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och 
hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.karlstad.se/personuppgifter.

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 Kontaktcenter på telefonnummer 054 – 540 00 00 
eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

Med vänliga hälsningar

VA-avdelningen, Karlstads kommun


