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Handla smart
– använd kranen

Vatten - en ren
och klar historia
Varje dag levererar vi 8 000 000 liter rent och klart vatten till
ungefär 25 000 Härnösandsbor. I vår verksamhet finns
8 vattenverk, 9 avloppsreningsverk, cirka 470 kilometer
ledningar och cirka 50 pumpstationer.
Vattnet i Härnösand kommer från källsjöar i trakterna av
Roten på gränsen mot Medelpad. För att bevara våra vattentillgångar arbetar vi ständigt med att säkra skyddet för vattentäkterna och uppgradera processen vid produktionen av
dricksvattnet. Provtagning sker löpande för att försäkra oss om
att vattnet håller hög kvalitet.

I Härnösand har vi hög kvalitet på
kranvattnet. Allt vatten är testat
och klarar Livsmedelsverkets
gränsvärden. Vattnet innehåller
dessutom en massa nyttiga
mineraler. Drick och njut!
• Billigt – Om du fyller en 50centiliters flaska med kranvatten
betalar du bara 0,5 öre. Jämför
med flaskvatten som kostar 15
kronor, alltså 3000 gånger mer!*
(*Bygger på genomsnittspriser
för kranvatten och flaskvatten)
• Enkelt - Fyll på i kranen

istället för att gå till butiken!
• Miljövänligt – Som kran-

vattendrickare bidrar du inte till
onödiga varutransporter som
släpper ut koldioxid.
• Färskt – Kallt vatten ur kranen
är färskt. Flaskvatten, däremot,
kan vara flera månader gammalt.

Dricksvattnet håller hög kvalitet. Vatten är en förutsättning för
allt liv och människans viktigaste livsmedel. Höga krav ställs på dess kvalitet.
Regelbundna provtagningar görs på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter,
vattenverk, i ledningsnätet och hos våra kunder.

Rent vatten och miljövänlig avloppshantering
Våra vattenverk

Våra avloppsreningsverk

Det största av våra vattenverk ligger vid Tallvägen i Härnösand. Råvattnet till vattenverket
tas från Långsjösystemet via Bondsjön. Råvattnet
behandlas först i en sil där grövre föremål avskiljs.
Därefter sker kemisk fällning och sedimentering innan vattnet filtrerar genom en sandbädd.
Slutligen desinficeras vattnet med UV-ljus och
kloramin.Vi har också en egen mätarverkstad
som är ackrediterad av SWEDAC.

Vi har nio olika avloppsreningsverk och det
största finns på Kattastrand. Avloppsreningen sker
i dag i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk
rening. Efter reningen behandlas en del av avloppsslammet genom stabilisering med tillsats av
kalk och erbjuds som biomull.

Så kommer rent
och klart vatten till dig

HEMAB Affärsområde Vatten, 0611-55 75 00, info@hemab.se

www.hemab.se

Hur mår ditt avlopp?
Vi erbjuder filmning av
avloppsledningar och dagvattenledningar inne på
fastigheten.
För mer information och
prisuppgifter kontakta oss.
Byte av vattenmätare
Din vattenmätare måste
regelbundet bytas för underhåll och för att kontrollera
att den mäter korrekt. Bytet
av mätaren kostar dig inget
extra som kund (ingår i VAtaxan). Vi tar kontakt med
dig när det är dags för byte.

Mer information:
svensktvatten.se
livsmedelsverket.se
vattenmyndigheten.se

