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1. Syftet  

Syftet med policyn är att göra kommunkoncernen fri från inköp och försäljning av förpackat 

vatten (inklusive kolsyrat och smaksatt) och att ”kranmärka” kommunkoncernen.   

Med kranvatten minskas transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga 

koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter kranvatten är minst 300 gånger bättre för 

miljön jämfört med samma mängd flaskvatten. Kranvatten är dessutom minst 250 gånger 

billigare än flaskvatten. Kranvatten är hälsosamt och hållbart, både för dig och miljön och 

ligger i linje med Falkenbergs kommuns övergripande mål ”Ett föredöme inom hållbarhet”  

 

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  

 

 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Prop. 2016/17:146, antaget 1 juni 2017.  

 Energi- och klimatstrategi för Hallands län. 

 Falkenbergs kommuns övergripande mål ”Ett föredöme inom hållbarhet. 

 Avfallsplan 2018-2022 Varberg och Falkenbergs kommun.  

 

3. Policy   

Kommunkoncernens utbildningar, möten och konferenser 

 Inget förpackat vatten serveras vid de utbildningar, möten och konferenser som 

anordnas i egna lokaler för egen personal och andra.  

 Vid bokningar av konferensanläggningar efterfrågas kranvatten istället för förpackat 

vatten och inför nästa ramavtalsupphandling av konferensanläggningar läggs 

kranvatten med som krav. 

Kommunkoncerens verksamheter 

 Inget förpackat vatten säljs inom koncernens verksamheter. Istället uppmuntrar och 

inspirerar verksamheterna kunder till medhavda vattenflaskor som kan fyllas med 

kranvatten.  

 Inget förpackat vatten serveras till våra brukare och deltagare i våra aktiviteter. Där 

så behövs kolsyras vatten i egna vatten- och kolsyreautomater. 
 

Evenemang  

 Egna evenemang Kranmärks och inspirerar därmed andra evenemangsarrangörer att 

göra detsamma.   
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4. Definitioner och avgränsningar  

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten 

istället för förpackat vatten. Det är ingen certifiering och Falkenbergs kommun står själva 

för uppföljning.  

Kranmärkningen omfattar alla verksamheter i alla nämnder och helägda bolag.  

Vissa verksamheter kan dock behöva införa kranmärkningen stegvis då det på vissa håll 

krävs utredning och initiala investeringar i vattenautomater i verksamheter där kolsyrat 

vatten är en del av vården eller affärsverksamheten. Vid första uppföljningen och 

revideringen av denna policy bör dock kranmärkningen vara fullt ut genomförd i hela 

koncernen.  

5. Ansvar och uppföljning 

Förtroendevalda, chefer och medarbetare är ansvariga för att denna policy följs. Chef ska 

säkerställa att den anställde känner till policy, anvisningar och systemstöd för möten och 

resor.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp policyn vartannat år och även vid behov 

revidera densamma. 

 

 


