Q&A Svenskt Vatten
Fokus: Världsvattendagen och kranmärkningen
Vad är Kranmärkt?
Kranmärkningen är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som endast använder sig av
kranvatten. Det innebär att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria
från flaskvatten. Man kan också välja att kranmärka enskilda konferenser och event. Genom
kranmärkningen tar man ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.
Varför väljer ni att lansera kranmärkningen nationellt?
Trots att det finns uppenbara miljömässiga och ekonomiska fördelar med vårt kranvatten så säljs
stora mängder flaskvatten i Sverige. Det är en onödig klimatbelastning och något vi måste ändra på.
Vi vill lyfta och uppmärksamma de verksamheter som gör rätt för sig och samtidigt uppmana fler att
tänka till kring sitt dricksvatten och välja kranvattnet framför flaskvattens som kan ha färdats långa
sträckor.
Hur gör man för att bli kranmärkt?
Om din verksamhet uppfyller kraven för märkningen och endast använder sig av rent kranvatten så
kan man ansöka om att få märkningen via Kranmärkningens webbsida – www.kranmarkt.se – eller
kontakta sin lokala VA-organisation.
Hur kommer ni att säkerställa att de som kranmärker sig inte använder flaskvatten?
Kranmärkningen är inte en certifiering utan en hållbarhetsmärkning med eget ansvar. Det innebär
att var och en ansvarar för att man uppfyller kraven för kranmärkning, som är att endast servera
kranvatten. Märkningen kostar ingenting och man sparar dessutom in pengar på att vara kranmärkt
jämfört med om man inte är det. En liter kranvatten kostar ca 250 gånger mindre än samma mängd
flaskvatten.
Är flaskvatten verkligen så skadligt för miljön?
Flaskvatten har en lägre miljöpåverkan än många andra livsmedel, men eftersom Sveriges
dricksvattenkvalitet tillhör de allra bästa i världen är det en av de mest onödiga
klimatbelastningarna man kan bidra med. Flaskvatten ger upphov till 300 gånger större
koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten. Kranvatten är dessutom Sveriges mest
kontrollerade och miljövänliga livsmedel.
Fakta och beräkningar
Vad är Kranmärkt?


Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av
kranvatten.



Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från
flaskvatten.



Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten men lanseras i och med
Världsvattendagen den 22 mars som en nationell hållbarhetsmärkning.



Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att
också välja kranvatten.



Dessa har redan Kranmärkt hela eller delar av sin verksamhet: Finansinspektionen, Svenska
Institutet, Energimyndigheten, CSN, Enheten för miljöskydd på Länsstyrelsen i Stockholms län,

Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, Alingsås kommun,
Götene kommun, Luleå kommun och Kristinehamns kommun.


Verksamheter som uppfyller kraven för Kranmärkt kan ansöka om märkningen på
www.svensktvatten.se

Källor utsläpp och kostnader förknippade med flaskvatten


Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer än energi än att tappa
upp en liter vatten från kranen.*



Att producera och leverera en liter flaskvatten släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen
koldioxid än att tappa upp en liter vatten från kranen.*



Att köpa en liter vatten på flaska kostar minst 250 gånger så mycket som att fylla på flaskan
direkt från kranen (kranvatten kostar cirka 4 öre/l). Uträkningen bygger på en genomgång av en
handfull av de största bryggeriernas pris på flaskvatten. Vi har räknat på ett pris lite billigare än
det billigaste flaskvattnet.

*Hela rapporten (se kapitel 4.1 och 4.2):
http://www.konsumentforeningenstockholm.se/Global/Konsument%20och%20Milj%C3%B6/Rapporte
r/SIK_vattenrapport_maj_2004.pdf

