
VAT T E N T R YC K E T 
INFORMATION FR ÅN NSVA VÅRE N 2019

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.

Motionera ventiler

I somras 
upplevde vi 
vattenbrist i en 
större skala än 
någonsin tidigare. 

Meteorologer varnar för att 
extremväder som skyfall och torka 
kommer att bli allt vanligare. 

Mängden drickbart vatten är cirka 
tre procent av jordens vatten och vi i 
Norden har relativt rikligt med vat-

Spara vatten gäller året om

För att vara säker på att avstängningsventilerna fung-
erar behöver de motioneras regelbundet. Det innebär 
att du öppnar och stänger ventilerna framför och efter 
mätaren. När du stängt ventilerna öppnar du en kran, 
om det rinner vatten ur kranen behöver du kontakta en 
rörmokare som byter till tätslutande ventiler. Springer 
det läck någonstans i ditt hus behöver ventilerna sluta 
tätt så att vattnet slutar läcka.

Fungerande avstängningsventiler är en förutsättning 
för att NSVA ska kunna byta vattenmätaren. Läs mer på 
nsva.se.

Fotnot: Endast företag i Båstads kommun har vattenmätare.

Avstängningsventilerna som sitter före och efter vattenmätaren 
(röda på bilden) är din säkerhet för att minska risken för en vat-
tenläcka. 

Betala vad du förbrukar
Läs av vattenmätaren när fakturan kommer så 
håller du koll på vattenförbrukningen. Ju oftare 
du läser av vattenmätaren desto mer rätt blir 
debiteringen och du slipper onödiga utgifter.

Visste du att... trots gråmulna höst- och vinter-
dagar har det inte regnat tillräckligt för att grund-
vattnet ska ha återhämtat sig inför kommande vår 
och sommar. Det är hög tid att förbereda sig inför 
en eventuell sommartorka. 

Hur kan du förändra din dricksvattenförbrukning? 
Kan du vattna gräsmattan med annat vatten? Eller 
spara regnvatten och vattna dina blommor med? 

ten som kan användas som dricks-
vatten. Men de föroreningar som 
vi utsätter vattnet för kommer att 
minska andelen användbart vatten 
över tid. Därför behöver vi alla se 
över vår personliga vattenförbruk-
ning och spara på dricksvattnet.

Alla förändringar du gör för att 
spara på dricksvattnet är en vinst 
– varje droppe räknas. Läs mer på 
nsva.se/sparavatten.

Kan du vattna blommor och grönsaker 
med annat vatten är dricksvatten?

Passar inte tiden för vattenmätarbytet...
...så kan du boka om din tid, läs mer på nsva.se. 
700 kronor kan du spara genom att boka om din tid 
och slippa kostnaden för ett förgävesbesök. Gör det 
senast klockan 12.00 dagen innan mätarbytet. 
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 LÄS MER PÅ NSVA.SE/FAKTURA

När du tvättar bilen på uppfarten 
eller på gatan rinner vattnet till  
närmsta gallerbrunn och sedan 
rakt ut till närbeläget 
vattendrag, utan 
att renas på ett 
avloppsreningsverk. 

Smutsvattnet från 
bilen innehåller mil-
jöfarliga tungmetaller 
och oljerester som är 
skadliga för människor, 
växter och djur.  

När du i stället väljer en biltvätt 
nära dig som har reningsanlägg-
ning, tas det smutsiga vattnet om 

hand på ett miljövänligt sätt.

Den 27-28 april är det 
Stora biltvättarhelgen i 
hela landet. Både NSVA 
och  branschorganisa-
tionen Svenskt Vatten 

vill uppmärksamma och 
inspirera alla som tvättar 

bilen att bidra till en miljöin-
sats som märks.

Kranmärk middagsbordet
Den 22 mars är det FNs internationella 

världsvattendag. I Sverige har en nationell 
 hållbarhetsmärkning tagits fram av 
    branschorganisation Svenskt Vatten som
         heter Kranmärkt för att uppmärksamma 

     detta. 

Flaskvatten kostar minst 250 gånger 
mer än kranvatten. Det betyder att du 

kan dricka minst 250 liter kranvatten för 
samma pris som du köper en liter vatten på flaska. 

Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 4 öre. Då 
ingår förutom produktion och distribution till en kran nära dig ock-
så skydd av vattentäkter där dricksvatten hämtas, rening av avlopps-
vattnet och hantering av dagvatten. 

NSVA har sedan bolaget bildades beslutat att endast kranvatten ser-
veras inom våra verksamheter. Själv kan du bidra med att kranmär-
ka dina måltider hemma och bara servera kranvatten som dryck.

Vill du att din förening, kommun, verksamhet eller event kran-
märks? Hör av dig till NSVA så berättar vi mer.

Källa: Svenskt Vatten. Uträkningen av flaskvatten bygger på en genomgång av en 
handfull av de största bryggeriernas pris på flaskvatten 2018 och till ett pris lite 
billigare än det billigaste flaskvattnet.
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Närmsta biltvätt är rätt miljöval

Du kan välja att betala din fak-
tura från NSVA på flera olika 
sätt. Välj gärna ett elektroniskt 
alternativ, som e-faktura eller 
e-postfaktura, för miljöns 
skull. 

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

BYT TILL TILL E-FAKTURA 
ELLER E-POSTFAKTURA 
FÖR MILJÖNS SKULL

Det finns cirka 4 720 000 personbi-
lar i trafik i Sverige och totalt tvättar 
vi bilen över 30 miljoner gånger per 
år. 20 miljoner av dessa biltvättar 
sker direkt på gatan. Genom att alltid 
välja biltvätten gör du en stor insats 
för både vår miljö och vårt vatten.
Källa: Svenskt Vattens webbplats.


