
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. 

ÖVERSVÄMNINGAR - SÅ GÖR DU FÖRE, UNDER OCH EFTER
Alla fastigheter kan drabbas av översvämning. Orsaken kan till exempel vara 
intensiva regn, stopp i ledningarna, sönderfrusna eller trasiga vattenledningar. 
Kommunen jobbar ständigt med att förnya ledningsnätet men här är några tips på 
vad du som fastighetsägare bör göra för att minska risken för översvämning.

Före: för att minska risken för översvämningar

• Koppla bort stuprör, brunnar och dräneringsledningar från spillvattenledningarna 
(avloppsledningarna). Du kan läsa mer om dagvattenseparering på karlstad.se.

• Rensa regelbundet dagvattenbrunnar från skräp, snö och is och se också över 
dräneringssystemet. 

• Ett alternativ är att investera i en backventil. Den skyddar fastigheten mot att 
vatten från gatuledningen tränger in i källaren genom exempelvis golvbrunnar. 

• Förvara inte värdefull egendom i källare. Det är vanligast att källare drabbas.

Under: för att begränsa skador

• Stäng av strömmen i de översvämmade lokalerna.
• Stäng eventuella ventiler på avloppsledningar.
• Täta golvbrunnar för att hindra vatten att komma upp. Sandsäckar kan vara bra 

att lägga över golvbrunnarna.
• Flytta föremål som kan skadas av vatten. 

Efter:

• Ordna med länspumpning och rengöring. 
Detta ansvarar du som fastighetsägare för själv. 

• Kontakta ditt försäkringsbolag för 
skadebesiktning och sanering. 

• Dokumentera själv skador, gärna med foto. 
• Var noga med den personliga hygienen i 

översvämmade lokaler. 
• Meddela oss på kommunen att du haft en översvämning.

INFORMATION TILL DIG SOM VA-ABONNENT

Vänd



UV-LJUS I VATTENVERKET HINDRAR SMITTA
Under 2013-2014 har vi som en säkerhetsåtgärd installerat UV-ljus på vårt största 
vattenverk Sörmon som ett steg i dricksvattenberedningen. Det har vi gjort för att 
förhindra utbrott liknande det som drabbade Östersund 2010 och som senare skulle 
visa sig vara Sveriges största vattenburna utbrott av parasiten Cryptospridium. 

BRA ATT TÄNKA PÅ
• Torka av fettet i stekpannan med papper 

som du slänger i soppåsen istället för att 
hälla det i vasken. Fett som spolas ut i 
avloppet kan orsaka stopp i ledningsnätet 
och då får både du och vi problem.

• Tvätta bilen i en biltvätt eller i en ”gör-
det-själv-hall” istället för på gatan. 
Då renas vattnet i reningsverk. Om 
du tvättar bilen på garageuppfarten 
så avleds tvättvattnet oftast direkt via 
dagvattenbrunnar ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter skadas.

• Drick kranvatten istället för flaskvatten. Du sparar pengar och gör miljön en stor 
tjänst.

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 


