
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. 

NY TAXA
Från och med 1 januari 2015 höjdes vatten- och avloppstaxan med två procent. Det 
innebär att den fasta avgiften för en enfamiljsvilla nu blir 2 936 kr per år. Om vi 
räknar med kostnaderna för det vatten som förbrukas och hanteringen av avlopp och 
dagvatten blir kostnaderna för en normalvilla runt 6 600 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.

SKA DU INSTALLERA VATTEN OCH AVLOPP 
I DITT NYA ATTEFALLSHUS?

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus kan du bygga ett så kallat Attefallshus 
på max 25 kvadratmeter på tomten utan bygglov. Innan du börjar bygga måste 
du göra en anmälan till stadsbyggnadsnämnden och få ett startbesked.  Förutom 
en bygganmälan så måste du också anmäla till oss på VA-enheten om du ska 
ansluta byggnaden till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Attefallshuset 
är en komplementbyggnad och avgifter tas ut på samma sätt som för övriga 
komplementbyggnader.  Används byggnaden som bostad tar vi ut en så kallad 
lägenhetssavgift. Eftersom varje fastighet ska ha en vattenmätare som mäter 
den aktuella vattenförbrukningen innebär det att de nya ledningarna till ditt 
Attefallshus måste vara påkopplade efter vattenmätaren.

INFORMATION TILL DIG SOM HAR 
KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

Vänd



RÄTT OCH FEL I AVLOPPET
Den 19 november 2014 uppmärksammades 
FN:s världstoalettdag av Karlstads kommun. 
I Karlstad valde vi att låta toalettstolar 
demonstrera på Stora torget och i ett antal 
rondeller. Toaletterna demonstrerade 
mot att många människor fortfarande 
spolar ut våtservetter, tamponger, tops 
och mycket annat vilket kan orsaka 
källaröversvämningar och utsläpp av 
förorenat vatten i naturen. Det största problemet är dock 
att många häller ur olika typer av kemikalier i avloppet. De kan störa reningen i 
reningsverket så att det blir svårare att rena vattnet. Läkemedel ska heller inte spolas 
ner eftersom många mediciner rinner rakt genom reningen och ut i naturen. Om du 
snusar eller röker, ska du inte spola ner fimpar eller prillor. Tobaksresterna innehåller 
tungmetallen kadmium, som förorenar vårt slam som användas som gödning i 
jordbruket.

Vad får man spola ut då? Jo, bara kiss, bajs och toalettpapper. Välj dessutom 
miljömärkta rengöringsmedel till disk, tvätt och städning.

 
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

• Olja
• Färgrester
• Lösningsmedel
• Bomull/bomullspads
• Blekmedel
• Bakteriedödande produkter
• Övriga kemikalierester
• Mediciner
• Bomullspinnar/tops
• Trasor

• Tamponger/bindor/trosskydd
• Kondomer
• Tandtråd
• Kattsand
• Matrester
• Onödigt fett
• Ciraretter/snus/aska
• Hushållspapper
• Våt-/torrservetter

FEL I AVLOPPET


