Lokal törstsläckare

Kranmärkning är en nationell hållbarhetsmärkning för företag och
verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
Strömstads kommun har ett bra och gott dricksvatten som vi kan vara stolta
över. Det finns inga eller få anledningar till att servera annat vatten än det
kommunala kranvattnet. Hälsosamt och hållbart, utan transporter och avfall.

Kostnadsbesparing och
miljövinst
Visste du att flaskvatten köpt i
affären kostar från 19,92 kronor
per liter medans kranvattnet kostar
0,030 kronor per liter. Kranvatten
är dessutom lokalproducerat och
levereras direkt till din kran.
Väljer du kranvatten framför
flaskvatten kommer du inte bara spara
pengar men bidrar också till en stor
miljövinst.
Flaskvatten transporteras med bil,
båt, flyg eller tåg. Transporten av 1
liter förpackat vatten ger upphov

till mer än tusen gånger större
koldioxidutsläpp än samma mängd
kranvatten.
Produktionen av flaskor och
omhändertagandet efter användning
innebär stora kostnader och resurser.
Produktion av 1 liter flaskvatten
kräver otroliga 300 gånger mer energi
än produktionen av samma mängd
kranvatten.
Genom att kranmärka din verksamhet
visar du att ni väljer miljö- och
energivänligt med ekonomisk vinst.
Smart eller hur?

Ansök om att bli kranmärkt
Det kostar inget att bli kranmärkt.
Kranmärkning är ingen certifiering,
det innebär att företaget själva
ansvarar för att leva upp till vad det
innebär att vara kranmärkt.
Hur gör jag?
På Strömtads kommuns webbplats
finns ett kort formulär att fylla i, där
hittar du även mer information om
kranmärkning samt kontaktuppgifter
om du har frågor.
www.stromstad.se/kranmarkt

Diplom och glasflaskor med
kranmärkts etiketter
Företag som kranmärkas får ett intyg
i form av ett signerat diplom och
två stycken 1 liters glasflaskor med
kranmärkt etiketten. Önskas flera
flaskor eller etiketter går det att köpa
hos Infocenter,
infocenter@stromstad.se

Kriterier för att bli kranmärkt:
Verksamheten använder sig endast
av kranvatten.
Att arbetsplatsen, möten,
konferenser, utbildningar eller
serveringen är fri från flaskvatten.

”Strömstads kommun
har ett bra och gott
dricksvatten som vi
kan vara stolta över.”
Läs mer om kranmärkt:
Svenskt Vatten arbetar för friskt
dricksvatten, rena sjöar och hav samt
människors tillgång till långsiktigt
hållbara vattentjänster.
www.stromstad.se/kranmarkt
www.svensktvatten.se
www.kranmarkt.se

Välkommen till kommuncenter i Strömstads Stadshus
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23
Öppet för besök kl. 8:00 – 16:00
Växel: 0526 – 190 00
kommun@stromstad.se

Här är några andra som också
är stolta över sitt lokala vatten:
Allingsås kommun, Borlänge Energi, Borås
Energi och miljö, CSN, Falu Energi och
Vatten, Gryaab, VASYD, Göteborgs
Stad, Luleå Kommun, Götene Vatten och
Värme AB, Kalmar Vatten,
Vara Konserthus, Vara kommun, Ålands
Vatten, Finansinspektionen, Järven
Ecotech, m.fl.

