
900 000 invånare: Bjuv, Burlöv, 
Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höga-
näs, Kävlinge, Landskrona, Lom-
ma, Lund, Malmö, Skurup, Staf-
fanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge 
och Ängelholm. Sydvatten leds 
av en styrelse med politiker från 
alla delägarkommuner. Sydvatten 
äger och driver två vattenverk, 
Bolmentunneln samt huvudled-
ningssystemet för distribution av 
dricksvatten. Vatten från Vombsjön 
renas i Vombverket och vatten 
från Bolmen renas i Ringsjöverket. 
Vid behov används Ringsjön som 
reservvattentäkt.

Kommunerna inom NSVA som har 
vatten från Sydvatten får vatten 
från Bolmen via Ringsjöverket. 
Från Ringsjöverket levererar 
Sydvatten vatten till anslutnings-
punkter i varje delägarkommun. 
Därifrån ansvarar NSVA för dist-
ributionen av vatten till slutkonsu-
menten.

EGET GRUNDVATTEN
Båstad, Åstorp och delar av Svalövs 
kommun har egen produktion av 
dricksvatten i form av grundvatten 
som tas från grundvattenbor-
ror. Här finns bara en begränsad 
mängd tillgängligt vatten. 

För att trygga dricksvattenförsörj-
ningen har kommunfullmäktige i 
Båstad beslutat att kommunen ska 
gå med i Sydvatten. Södra delarna 
av kommunen ska försörjas med 
vatten från Sydvatten medan områ-
det norr om Hallandsåsen fortsatt 
ska ha egen produktion av vatten. 
Inkoppling av Sydvatten planeras 
till år 2021.

VATTEN FRÅN BOLMEN
Eftersom vattentäkterna i västra 
Skåne inte räckte till den växande 
befolkningen beslutade man redan 
på 1960-talet att vatten skulle tas 
från sjön Bolmen i Småland. För att 
leda vattnet söderut anlades den åtta 
mil långa Bolmentunneln. Bolment-
unneln togs i drift 1987.

Bygget av Bolmentunneln krävde 
kommunalt samarbete och därför 
bildades bolaget Sydvatten AB av 
ett antal västskånska kommuner 
1966. Sedan dess har fler kommu-
ner anslutit sig. Idag är Sydvatten 
en av Sveriges största dricksvat-
tenproducenter med 17 delägar-
kommuner som tillsammans har 

VARIFRÅN KOMMER MITT DRICKSVATTEN? 
En stor del av det vatten som vi använder inom NSVA kommer från Sydvatten och sjön Bolmen 
i Småland. Anledningen till att Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och flera andra skånska 
kommuner får allt eller delar av sitt vatten från Småland är att vi därifrån har stor tillgång på 
vatten av hög kvalitet. Båstad, Åstorp samt delar av Svalövs kommun har egen produktion av 
dricksvatten i form av grundvatten som tas från grundvattenborror.

VAT T E N T R YC K E T 
INFORMATION FR ÅN NSVA H ÖS T 2018

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

 LÄS MER OM VATTNET I JUST DIN KOMMUN PÅ NSVA.SE/VATTNET

Härifrån kommer 
dricksvattnet
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Landskrona

Grundvatten

Ytvatten från Bolmen
som har infiltrerats och 
mellanlagrats i Örbyfältet

Ytvatten från Bolmen



VAD KOSTAR LÄCKAN?
Många droppar små kostar också. 
Att ha en läckande kran eller 
läckande toalett kan kosta dig 
några tusenlappar per år, helt i 
onödan. Åtgärda därför dina läckor 
så fort du kan så slipper du
onödiga kostnader.

På nsva.se/vadkostarlackan finns 
en bild över olika sorters läckor och 
vad de kan kosta dig per år om du 
inte lagar dem.

 LÄS MER  PÅ NSVA.SE/OVERSVAMNING

VILL DU OCKSÅ FÅ SMS FRÅN NSVA?
Vill du få information om drift-
störningar och liknande som 
berör din fastighet via SMS? 
Registrera ditt mobilnummer på 
nsva.se/sms eller kontakta vår 
Kundservice via mejl, kundser-
vice@nsva.se, eller telefon, 010- 
490 97 00. 

Observera att det bara är du som 
är kund hos NSVA (det vill säga 

VAD SKA JAG GÖRA?
Om du råkar ut för källaröver-
svämning ska du anmäla det både 
till NSVA och till ditt försäkrings-
bolag. Till NSVA för att vi ska 
känna till översvämningen och 
därmed kunna planera bättre för 
framtiden, till försäkringsbolaget 
för saneringsåtgärder och skade-
reglering.  

Läs mer om översvämningar och 
råd på nsva.se/oversvamning

Här hittar du även en film som 
visar hur VA-system fungerar när 
det regnar. Är du lärare? Visa den 
gärna för dina elever! 

RÅD VID RISK FÖR ÖVERSVÄMNING
 Ta bort värdefulla eller käns-

liga föremål från källaren. Rensa 
brunnar, lövsilar och hängrännor 
på din fastighet för att undvika 
stora vattensamlingar runt huset.

 Bor du inom område med stor 
risk för översvämning bör du över-
väga att köpa en dränkbar pump 
för tömning av källaren. 

 Förbered med att ha tunga tätt- 
slutande föremål, till exempel 
sandsäckar, som kan läggas över 
golvbrunnar samt toalettstolar i 
källarplanet.

HJÄLP, JAG HAR ÖVERSVÄMNING!
 
Vid kraftigt regn och stora nederbördsmängder blir avlopps-
ledningarna hårt ansträngda. Detta kan innebära risk för över-
svämningar i exempelvis dagvattensystem och källare. Här får 
du råd och tips om du drabbas.

fastighetsägare) som kan anmäla dig 
för denna tjänst.  
 
Vid stora driftstörningar skickar 
NSVA även SMS till alla mobiltelefo-
ner som är registrerade på berörda 
adresser, vilket betyder att även du 
som är hyresgäst får SMS vid dessa 
tillfällen. Detta förutsätter dock att 
du har ett mobilabonnemang regist-
rerat på adressen.
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NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB  |  BOX 2022  |  250 02 HELSINGBORG
010-490 97 00  |  KUNDSERVICE@NSVA.SE  |  WWW.NSVA.SE

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 vår webbplats.

 LÄS MER PÅ NSVA.SE/VADKOSTARLACKAN

 LÄS MER PÅ NSVA.SE

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA 
MEDIER


