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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten 
i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.

Som standard erbjuder vi alla våra 
kunder pappersfaktura, men ur 
miljösynpunkt ser vi gärna att du väljer 
ett elektroniskt alternativ om du kan. 
Det sparar både papper och pengar.

Välj gärna elektronisk 
faktura

Dagvatten kan orsaka 
översvämningar vid kraftiga 
regn. Det tar också med sig 
föroreningar som leds ut i åar, 
sjöar och hav. På sikt påverkar 
det även grundvattnet. Men 
dagvattnet kan också ge liv åt 
grönska och samlas i attraktiva 

dammar. Då blir det en resurs för 
både natur och människor.

Det finns flera sätt att minska 
föroreningarna i dagvattnet och 
alla kan hjälpa till. Här kommer 
några tips på vad du kan göra.

Dagvatten - både 
utmaningar och möjligheter

Läs av vattenmätaren
För dig som har vattenmätare är 
det viktigt att läsa av mätaren och 
rapportera till NSVA varje gång du får 
din faktura. Då korrigeras din beräknade 
förbrukning efter hur mycket vatten du 
faktiskt använder. Passa också på att 
kontrollera så att ventilerna fungerar. 
Om du får en vattenläcka i huset måste 
ventilerna sluta tätt så att du kan stänga 
av vattnet.

www.nsva.se/matarstallning

Vill du veta vad NSVA gör för att ta hand om dagvattnet? 

Läs mer på www.nsva.se/dagvatten

www.nsva.se/ventiler

www.nsva.se/faktura

Håll dig uppdaterad om driftstörningar 
i ditt område. Registrera ditt 
mobilnummer på NSVA:s hemsida.

Få SMS vid 
driftstörningar

www.nsva.se/sms

När du tvättar till exempel sopkärl och skottkärra, se 
till att smutsvattnet inte rinner ner i gatubrunnen. 
Tvätta istället på gräsmattan eller på grus, så att 
vattnet filtreras i marken.

Tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall. 
Vattnet i biltvätten renas, medan vattnet på gatan 
rinner orenat ut i närliggande vattendrag.

Släng skräpet i soptunnan. Fimpar, snus och annat 
skräp sköljs ner i dagvattensystemet när det regnar 
och rinner orenat ut i närliggande vattendrag.

Den 24 september är det dagvattnets dag. Dagvatten, alltså regn 
och smält snö som rinner på våra gator, är en värdefull resurs 
som vi arbetar för att ta bättre vara på. Men det har också sina 
utmaningar.

http://www.nsva.se/matarstallning 
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Enligt svensk lag finansieras ditt vatten 
och avlopp av avgifter, alltså inte av 
skatter. Varje kommun bildar ett VA-
kollektiv som består av dess kunder. 
VA-kollektivet ska stå för sina egna 
kostnader och verksamheten får varken 
gå med vinst eller förlust. Pengar får 
inte heller föras över mellan kommuner.

Förutsättningarna i respektive kommun 
styr nivån på avgifterna. Varje kommun 
har olika förutsättningar, som till 
exempel antalet anslutna invånare, 
ledningslängd, antal vattenverk och 
dess storlek/kapacitet, ålder och skick 
på ledningsnät och infrastrukturens 
omfattning och behov. Vanligen 
är avgifterna lägre i en tätbebyggd 
kommun eftersom kostnaderna fördelas 
på fler kunder. 

Avgiften beslutas av 
kommunfullmäktige i respektive 
kommun och är en avvägning mellan 
behovet av investeringar och rimlig 
kostnad för kunden.

Vill du veta mer? Gå in på NSVA:s 
hemsida.

Så här finansieras ditt 
vatten och avlopp

www.nsva.se/projekt

www.nsva.se/taxa

Den livsviktiga avloppsreningen
Den 19 november varje år är det den internationella 
världstoalettdagen. Att ta hand om smutsigt vatten är livsviktigt 
för hälsan. Ändå är avloppssystem något som 40 procent av 
världens befolkning fortfarande saknar. 

Vatten- och avloppssystemen börjar på 
sina håll bli gamla och behöver förnyas. 
Nya krav och ny teknik gör också att 
systemen ständigt förbättras. 

Vill du veta vad NSVA gör i din 
kommun? På projektwebben kan du se 
vilka arbeten som pågår.

Det här händer i din 
kommun

Allt var inte bättre förr
I Sverige har vi idag en 
välfungerande avloppsrening. 
Men det har inte alltid varit 
så. I slutet på 1800-talet hade 
man stora problem med att 
ta hand om städernas avfall 
från torrtoaletterna. Kiss 
och bajs spreds fritt på alla 
tänkbara ställen, vilket ledde 
till smittspridning av sjukdomar 
som till exempel kolera och en 
oerhörd stank. 

 
Pudrettfabriker byggdes
En vanlig lösning för att 
försöka komma tillrätta med 
sanitetsproblemen var att genom 
städernas försorg samla in 
latrinen och blanda den med torv 
i så kallade pudrettfabriker. Det 
såldes sedan som gödsel. 

Avloppsledningar gjorde 
intåg
Parallellt med pudrettfabrikerna 
började man gräva ner 
avloppsledningar i marken. 
Vattenklosetter fick till en 
början inte anslutas. Men när 
det sedan tilläts och i takt 
med att vattenklosetten blev 

allt vanligare, blev många 
platser oerhört förorenade. 
Avloppsrören ledde nämligen 
direkt ut i närmsta vattendrag 
utan rening. Det mest påtagliga 
var att föroreningarna förstörde 
badvattnet. I Helsingborg var 
situationen så akut att man 
funderade på att flytta Södra 
Kallbadhuset.

Så småningom insåg man 
att avloppssystemet krävde 
reningsverk. På 1950-talet 
började utbyggnaden av 
reningsverk i Sverige. 
Öresundsverket i Helsingborg 
stod på plats först år 1974.

Ta hand om ditt avlopp
I toaletten hör bara kiss, bajs 
och toalettpapper hemma, 
ingenting annat. Men tyvärr 
hamnar det fortfarande mycket 
skräp som inte hör hemma i 
avloppssystemet. Våtservetter, 
hushållspapper, tamponger, 
tops med mera som spolas 
ner i toaletten, löses inte upp 
som toalettpapper gör. Det 
riskerar därför att orsaka stopp i 
ledningar och pumpar. Stoppen 
kan leda till översvämningar och 
utsläpp av förorenat vatten till 
våra vattendrag. 

Latrinbärerskor, så kallade ”pudrettdamer” 
eller ”skitbärarkärringar”, 1820-tal.  
Källa: Wikipedia


