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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i ägar-
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp på uppdrag av respektive kommun.

När du städar hemma är det bra att damm-
suga först. Damm innehåller mängder av 
kemikalier som följer med smutsvattnet 
ut i avloppet när du våttorkar. Detsam-
ma händer om du dammtorkar och sedan 
tvättar trasan i tvättmaskinen. Många av 
kemikalierna är svåra för reningsverken att 
få bort så de följer med det renade vattnet 
ut i vattendrag. Samla istället dammet i 
dammsugarpåsen som slängs i restavfallet. 
Resterande städning klarar du till stor del 

med såpa och mikrofibertrasor, och det är 
bra för miljön.

Miljömärkt såpa är utmärkt för såväl kök 
som badrum, toa och möbler. Dessutom 
undviker du att utsätta dig och dina nära 
för onödiga kemikalier. Behöver du någon 
gång starkare medel så välj en miljömärkt 
produkt. Då minskar du på ett enkelt sätt 
mängden miljöfarliga ämnen som hamnar i 
vattnet. 

Dammsug före golvtvätt så minskar du på kemikalierna i avloppet

Inget annat än kiss, bajs och toappaper i toalettstolen, så mår avloppen 
bra. Och du; inga tops i toaletten – oavsett vilket material de är gjorda av.

Toaletten är bara gjord 
för sådant som kommer ur 
kroppen samt toapapper. 
Annat som slängs i toan or-
sakar stopp i pumpstationer 
och ledningar. 

Detta borde vara självklart. Ändå 
har NSVA ofta problem med 
stopp i pumpstationer som är 
orsakade av att fel saker hamnat i 
avloppet. 
Toalettpapper klarar reningsver-
ken av utan problem eftersom 
papperet löses upp i kontakt med 
vatten. Annat som slängs i toan 
orsakar stopp eller försvårar 
reningen av vattnet. Det kan vara 
trasor, tvättlappar, nylonstrum-
por, pappershanddukar, blöjor, 

Att spola rätt är både lätt och ekonomiskt

Flytande matfett: Häll använd avsvalnad matolja 
i en PET-flaska och kasta den i restavfallet. Använd 
en fettratt för enklare hantering som du kan få via 
din kommuns reception eller på NSVAs huvudkon-
tor. Att just denna PET-flaska inte återvinns innebär 
en mindre miljöförlust än igenproppade avloppsrör. 
Eller låt fettet stelna i en kopp i kylen. Det stelnade 

Rädda avloppet – gör så här

bindor, tamponger, kondomer, 
hårbollar eller tops. Tops hör inte 
hemma i toaletten oavsett vilket 
material de är tillverkade av för 
de löses inte upp i vatten som 
toalettpapper gör. 

Ha en papperskorg i badrummet. 
I den kastar du allt ditt restavfall. 
Restavfallet bränns och blir till 
fjärrvärme och el. Skräp som kan 
återvinnas, exempelvis toarullen, 
källsorterar du som vanligt.

fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

Stekfett: Torka ur stekpanna och kastruller 
med hushållspapper som slängs som matavfall. 
Förutom att minska risken för stopp i avloppet 
bidrar du till att matfettet kan återanvändas för 
biogasproduktion.
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God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på NSVA

När mycket vatten ska rin-
na undan snabbt, som vid 
kraftigt regn, ökar risken för 
översvämning på din fastig-
het om gatubrunnen i gatan 
är täckt med löv och is. 

Rensa gärna gallerbrunnen, även 
om det är kommunen som ska 
sköta det. Det är kanske ditt hus 

som drabbas av översvämning 
nästa gång. Denna enkla handling 
kan spara dig mycket pengar och 
arbete med översvämmad källare.

Om du ändå råkar ut för en över-
svämning ska du meddela det både 
till NSVA och ditt försäkringsbo-
lag. Din anmälan till oss är viktig 
så att vi på bästa sätt kan planera 

för ombyggnader och renoveringar 
av VA-nätet för att minska riskerna 
för framtida översvämningar. 

Nu när vintern närmar sig är det 
också dags att rensa stup- och 
hängrännor samt lövsilar från gre-
nar, löv och annat skräp, så att ditt 
hus är rustat för regn- och ruskvä-
der under vintern. 

Översvämningsrisk vid kraftigt regn

En villa där dagvattnet är felaktigt anslutet till 
spillvattenledningen avger lika mycket vatten som 
en större villagata. Det räcker med några få fel-
aktiga anslutningar i samma område för att fylla 
spillvattenledningen vid ett kraftigt regn. Därför 
lägger NSVA ner mycket arbete på att identifiera 
felkopplade ledningar. Ibland behöver vi kräva att 
felkopplade ledningar åtgärdas av fastighetsägaren 
som äger ansvaret när det är inne på fastigheten.

Visste du att...
Se till att vattenmätaren sitter varmt och torrt så 
spar du både onödigt arbete och utgifter om den 
skulle frysa sönder. 
Har din mätare frusit kontaktar du NSVA så byter vi 
den. Kostnader i samband med sönderfrusen mäta-
re kommer att debiteras enligt gällande VA-taxa.

Fotnot:  I Båstads kommun är det endast företag 
som har vattenmätare.

Skydda vattenmätaren från frost

Det är viktigt att läsa av din vattenmätare och att 
lämna mätarställning regelbundet. Detta gör du 
enkelt via nsva.se. Loggar du in på din kundsida 
kan du även se faktura- och förbrukningshistorik.

Läs av din mätarställning 
och anmäl den till NSVA

Välj gärna ett elektroniskt faktu-
raalternativ, som e-faktura eller 
e-postfaktura, för miljöns skull. 

Gör du inget aktivt val får du 
pappersfaktura som vanligt. Alla 
fakturaalternativ är kostnadsfria.

Byt till 
e-faktura 
eller e-postfaktura

Vi fakturerar efter beräknad förbrukning. Kontakta 
NSVA om du behöver dela upp dina fakturakostnader.

Hög faktura efter avläsning? 


