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Vattenkiosk

För att kunna erbjuda vatten till verksamheter 
har vi installerar Roslagsvatten vattenkiosker 
är du kommer att ha möjligheten att fylla din 
tankbil eller liknande. För att få åtkomst till 
kiosken måste du registrera ditt  
företag och kvittera ut en nyckel. Som företag 
kan du ha flera registrerade nycklar och  
ansökan om registrering ska ske minst två 
veckor innan ditt företag behöver vattnet.   

Så här går det till:
• Fyll i blanketten som som du hittar på hemsidan. 

Skicka blanketten till oss via e-post (vatten- 
kiosk@roslagsvatten.se), post ( Roslagsvatten 
box 437 186 24 Åkersberga)eller lämna i recep-
tionen på Sågvägen 2.

• När företaget är registrerat som kund, skapas 
nyckeln till vattenkiosken och du kommer att få 
ett e-postmeddelande med eget inlogg till www. 
vattenkiosk.se och information om var du kan 
kvittera ut din nyckel/nycklar.

• På www.vattenkiosk.se kan du enkelt se hur 
mycket vatten du har tankat och vid vilka tillfäl-
len och var vattenkiosken finns. Det finns även 
en app som man kan ladda ner till sin telefon/
surfplatta.

1 kubikmeter vatten som hämtas i vattenkiosken 
kostar 28 kronor + moms faktureras registrerad 
fakturaadress.

Varför har vi installerat en vattenkiosk?
Syftet med installationen av vattenkiosken är att 
säkerställa kvaliteten och säkerheten för vattnet till 
våra kunder. Vattenkiosken har en backventil  
installerad så att inget otillåtet kan komma in i  
ledningsnätet.

Observera att vattnet är ett så kallat tekniskt vatten 
och inte dricksvatten. 
Det är endast tillåtet att ta vatten från ledningsnä-
tet vid dessa vattenkiosker och inte vid några andra 
brand- eller spolposter. Vattenkiosknyckeln är per-
sonlig. Vid förlust av nyckeln behöver en ny nyckel 
hämtas ut mot en ny administrativ avgift. 

Om du får ett felmeddelande vid vattentankningen 
eller om det inte kommer något vatten, vänligen  
kontakta Roslagsvatten på 08-540 835 00.


