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Koka dricksvattnet i Skattkärr och Väse

Karlstads kommun rekommenderar att dricksvattnet kokas innan användning
i områdena Skattkärr, Herrön, Spånga, Grän, Rörsvik, Ekholmen och Väse.
Detta gäller de som har kommunalt vatten.

Vid provtagning har förekomst av 10 st koliforma bakterier konstaterats i
Skattkärrs vattentorn vilket medför att vi nu utfärdar en rekommendation att
koka dricksvattnet innan man dricker det eller använder det i matlagningen.

-Vi vet för närvarande inte vad som orsakat denna förekomst av
mikroorganismer och vi arbetar nu med att utreda detta säger Patrik Nilsen,
avdelningschef på VA-avdelningen. Vi kan i nuläget inte säga något om hur



länge kokningsrekommendationen kommer att vara.

I det berörda området finns det en del samhällsviktig verksamhet i form av
några förskolor, två skolor och några vårdboenden som vid behov kommer
förses med rent dricksvatten från utkörda vattentankar.

Information om kokningsrekommendationen uppdateras kontinuerligt på
kommunens webbplats, karlstad.se och via sociala medier.

Detta ska du göra när dricksvattnet ska kokas:

• Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
• Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar

kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
• Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller

annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur
eller svalare – gärna i kylskåpet.

Tänk på att kokt dricksvatten ska användas till att:

• Blanda saft eller andra drycker med vatten
• Brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet

tills det kokar
• Göra is
• Skölja frukt och grönsaker som inte kokas
• Borsta tänderna.

Okokt dricksvatten kan användas till att:

• Tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och
pasta

• Tvätta händer och ansikte
• Duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten. Undvik att

bada
• Diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd

torkprogrammet
• Diska för hand, låt disken torka innan den används
• Tvätta kläder
• Städa och rengöra ytor



• Vattna blommor
• Spola toaletten.

Läs mer kokning av dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats.

För mer information kontakta:

Per-Anders Bergman, förvaltningsdirektör, teknik- och
fastighetsförvaltningen, tel 054-540 65 72

Patrik Nilsen, Avdelningschef VA-avdelningen, tel 054-540 65 78

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/dricksvattenproduktion/kokning-av-dricksvatten---faktablad

