
Hej!

Här är några saker vi tycker är viktigt att du som VA-abonnent 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 2014 höjs VA-taxan med sex procent. Det innebär att 
den fasta avgiften för en enfamiljsvilla nu blir 2 879 kr per år. Om vi räknar med 
kostnaderna för det vatten som förbrukas och hanteringen av avlopp och dagvatten 
blir kostnaden för en normalvilla runt 6 500 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.

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING 
Nu gäller nya riktlinjer för hur du får leda bort ditt dagvatten, det vill säga regn, 
vatten från husgrundsdränering och smältvatten på din fastighet. Numera får 
du inte leda dagvattnet till avloppsledningen (spillvattenledningen) som går till 
reningsverket. Riktlinjerna är ett förtydligande av bestämmelser som funnits 
i många år och som alla VA-abonnenter måste förhålla sig till. Läs mer om 
bestämmelser i ABVA på karlstad.se.          
     Kommunen kommer att se över hela Karlstad, område för område, och ställa krav 
på alla berörda fastighetsägare att leda om sitt dagvatten. Från det att kommunen 
ställer krav på separering, ska fastighetsägare utföra åtgärderna inom 24 månader. 
Tänk på att följa dessa 
riktlinjer om du ska dränera 
på din fastighet även 
om du inte fått det här 
kravet än. Vi vill inte att 
du ska behöva gräva upp 
ledningarna igen sen. Om 
du behöver en pump för 
att lösa dräneringen kan du 
ha rätt till en pump från 
kommunen.  Läs mer på 
karlstad.se/dagvatten.

INFORMATION TILL DIG SOM VA-ABONNENT

Viktigt för 
dig som ska 
dränera!
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Vänd



KAMPANJ FÖR RENT VATTEN
Under 2014 deltar Karlstads kommun i 
kampanjen Mitt vatten. Det här är ett samarbete 
med många kommuner i Sverige som syftar till 
att uppmärksamma hur viktigt det är med rent 
vatten, och att vi har tillgång till rent vatten även 
i framtiden. I det här arbetet ger vi tips om hur du 
kan bidra till friskt vatten, rena sjöar och hav. Ditt 
vatten är mitt vatten - ett evigt kretslopp. Håll 
utkik efter dessa budskap under året! Läs mer på 
mittvatten.se

BRA ATT TÄNKA PÅ
• Hör av dig till oss om du ska flytta. Vi på VA-debiteringen behöver veta det 

minst en vecka i förväg. 
• Anmäl mätarställningen på din vattenmätare minst en gång per år. På det sättet 

får du rätt belopp på fakturan och betalar för det vatten du använder.
• Se över droppande kranar och rinnande toaletter. En rinnande toalett kan 

förbruka cirka 700 m3/år vilket innebär en onödig kostnad.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?
Hör gärna av dig till oss om du har några frågor om den här informationen eller 
något annat. Här är några bra kontaktuppgifter att ha.

Om din faktura:   VA-debiteringen, tfn 054-540 68 80  
    E-post: vadebiteringen@karlstad.se. 

Allmänt om taxor:   Tomas Rhodiner, tfn 054-540 68 81 
    E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Om dag- och dränvatten Lennart Nordh, tfn 054-540 69 05  
    E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se 

Med vänliga hälsningar 

VA-enheten, Karlstads kommun 


