
SE UPP FÖR 
BEDRAGARE
Då och då händer det att 
bedragare kontaktar NSVAs 
kunder och utger sig för att 
komma från NSVA eller för att 
arbeta på uppdrag av NSVA. 

Bedragarna vill sälja olika tjänster 
som till exempel kontrollera ledningar 
eller utföra spolningar. NSVA arbetar 
inte med försäljning av tjänster. 
Vi rekommenderar att omgående 
polisanmäla dessa händelser.  

Hembesök alltid förbokade
NSVA sköter drift och underhåll 
av vatten- och avloppsledningar 
i gatan. Inne på fastigheten är 
fastighetsägaren ansvarig. I de fall 
NSVA behöver göra hembesök är de 
alltid förbokade.

Medarbetare från NSVA legitimerar 
sig vid besök, bär kläder med NSVAs 
logga väl synlig samt kör bil med 
tydlig NSVA-logga på.

Är du osäker på om det verkligen är 
en NSVA-medarbetare, ring oss på 
telefon 010-490 97 00.

Du kan läsa mer om när NSVA gör 
hembesök på vår webbplats.
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Se över dina ledningar
Säkerställ att fastighetens ledningsnät 
är i gott skick och rätt kopplat. 
Kontakta en firma som kan filma 
ledningarna och spola igenom dem 
om det behövs.

Se till att vattnet kan ledas bort
Rensa brunnar, lövsilar och 
hängrännor på din fastighet för att 
undvika stora vattensamlingar runt 
huset.

Se över markens lutning
Marken ska luta så att vattnet 
rinner från dina byggnader. Vatten 
från din fastighet får inte rinna till 
omkringliggande fastigheter. 

Ha material för att skärma av
Finns det risk att det rinner in vatten 
till din fastighet från intilliggande 
områden är det bra att förbereda 
sig med material, till exempel 
sandsäckar, för att skärma av flödet. 

OM DU HAR KÄLLARE

I hus med källare är risken för 
översvämning större och du kan 
behöva ta till ytterligare åtgärder.

Täck över avloppsbrunnar
Inför skyfall placera sandsäckar 
eller annat lämpligt material över 
avloppsbrunnar i källaren för att 
minska mängden upptryckande 
vatten från avloppsledningen.

Installera en dränkbar pump
Bor du i ett område med stor risk för 
översvämning bör du överväga att 
införskaffa en dränkbar pump för 
tömning av källaren. 

Kontrollera strömmen 
Kontrollera att strömmen kan brytas 
lokalt för källaren och att det kan 
ske utan att strömmen bryts till 
dräneringspumpar eller pumpar för 
källartrappor och garagenedfarter.

Kontrollera spygatter
Bor du i ett område med separat 
dagvattenledning behöver du 
kontrollera att spygatter (brunn, 
oftast utan vattenlås, för avledning 
av dagvatten) i källartrappor eller 
garagenedfarter är kopplade på 
dagvatten med åtskiljande pumpning.

Installera återströmningsskydd
För dig som är ansluten till ett 
kombinerat avloppsledningssystem 
är risken för översvämning större. 
För att undvika översvämning kan du 
installera ett återströmningsskydd 
som placeras på avloppsledningarna 
inne i din fastighet.

Vattentrycket 
INFORMATION FRÅN NSVA

SKYDDA DIG MOT ÖVERSVÄMNING
Kraftiga regn kan överbelasta ledningsystemen och orsaka 
översvämningar. NSVA arbetar kontinuerligt med att minimera risken 
för översvämningar. Men som fastighetsägare har du också ett ansvar 
att skydda dig själv och din egendom.

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

HÖS T 2020

Åstorps kommun. Foto: Timo Julku
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DRICKSVATTENLÄGET  
SOMMAREN 2020
I juni 2020 var dricksvattenförbrukningen ovanligt hög och 
bevattningsförbud fick införas i Båstads kommun, Åstorps 
kommun och Perstorps kommun. 

Anledningen till den höga förbrukningen var det varma vädret. Mycket 
vatten gick åt till poolfyllningar och till bevattning av trädgårdar. 
Troligen spelade också den rådande pandemin in, fler människor 
höll sig hemma jämfört med tidigare år. Både trädgårdshandel och 
poolförsäljning har ökat kraftigt denna sommaren, vilket förklarar 
varför mer vatten än vanligt gick åt.

I juli kom svalare väder och mer regn, vilket gjorde att förbrukningen 
av dricksvatten sjönk. Bevattningsförbuden i Båstads kommun och 
Åstorps kommun kunde därför hävas. I Perstorps kommun fick förbudet 
ligga kvar. Tekniska problem i vattenverket begränsade mängden 
dricksvatten som kunde produceras.

Hitta läckor
Den smarta vattenmätaren mäter 
vattenflödet med ultraljud. När 
vatten flödar genom ett läckande 
rör, skapas ett annorlunda 
ljudmönster än vatten som flödar 
genom ett intakt rör. 

Den smarta mätaren signalerar 
vid avvikelser och både du som 
fastighetsägare och NSVA kan 
i ett tidigt skede upptäcka och 
åtgärda läckor innan de utvecklas 
till större rörbrott. Det innebär 
färre driftstörningar och lägre 
kostnader, men också mindre 
svinn. En viktig åtgärd för att 
hushålla med vårt dricksvatten.

Fjärravläsning
NSVA hämtar automatiskt 
mätvärdena med hjälp av 
radiosignaler. Det betyder 

att du som kund inte längre 
behöver läsa av och rapportera 
in mätarställningen. Du 
kommer att faktureras för din 
faktiska förbrukning och inte 
en uppskattad förbrukning som 
tidigare.

Bättre planeringsunderlag
Mätdatan som NSVA samlar 
in ger oss en bild av hur 
förbrukningsmönstret ser ut 
i ledningsnätet. Det gör att 
vi kan planera försörjningen 
för att bättre hantera 
förbrukningstoppar. Det gör också 
att vi får en bättre bild över var 
systemet behöver förbättras. Ett 
viktigt underlag för våra framtida 
investeringar.

SMARTA 
VATTENMÄTARE
Under hösten kommer NSVA 
att göra en studie på smarta 
vattenmätare i Kattarp. Smarta 
vattenmätare har flera fördelar 
både för dig som kund och för 
oss som hanterar systemet. 
På längre sikt är det tänkt 
att smarta vattenmätare ska 
installeras på fler platser.

KONTAKTA 
KUNDSERVICE
Har du frågor om vatten och avlopp 
eller om din faktura? Hör gärna 
av dig till vår kundservice på tel 
010-490 97 00 eller via mejl till 
kundservice@nsva.se. Svar på 
många frågor finns även på  
www.nsva.se.

DRIFTINFORMATION  
DYGNET RUNT
NSVAs jour är alltid på plats och 
nås på tel 010-490 97 00. För 
aktuell driftinformation gå in på 
www.nsva.se. Där publicerar vi 
information om vattenläckor och 
VA-arbeten dygnet runt.

EXPERIMENTERA  
MED VATTEN
Hur fungerar ett 
avloppsreningsverk? Och 
ett vattentorn? Hur mycket 
vatten gör du av med och hur 
rör sig vattnet i naturen i ett 
kretslopp?

Allt detta kan du lära dig genom att 
göra våra enkla vattenexperiment. 
Testa gärna tillsammans med 
barnen.


