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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.

Under sommarmånaderna är dricksvattenproduktionen hårt 
ansträngd. Vi är många som ska dela på vattnet och behöver 
använda vattnet klokt.

De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt 
tydligare. Vid långa perioder med torka ökar användningen av 
dricksvatten och belastningen på produktionen blir ansträngd.

Vad kan du göra?
NSVA arbetar kontinuerligt med att skydda och förvalta de 
dricksvattenresurser vi har i nordvästra Skåne. Men vi behöver alla 
hjälpas åt att hushålla med vattnet.

Dricksvatten - det 
viktigaste vi har

Skydda dig mot 
översvämning
Under sommarmånaderna finns 
det inte bara risk för vattenbrist, 
även skyfall kan förekomma. NSVA 
arbetar för att minska risken 
för översvämningar. Men som 
fastighetsägare har du också ett 
ansvar för att skydda dig själv och din 
egendom.

 ʸ Kontrollera att dina ledningar är i 
gott skick och rätt kopplade.

 ʸ Rensa brunnar, lövsilar och 
hängrännor för att undvika stora 
vattensamlingar runt huset.

 ʸ Se över markens lutning. Marken ska 
luta så att vattnet rinner från dina 
byggnader. 

Har du källare är risken större och du 
kan behöva ta till ytterligare åtgärder.

Anmäl översvämning till NSVA

Har du drabbats av översvämning 
ska du anmäla det både till ditt 
försäkringsbolag och till NSVA. NSVA 
utreder bland annat anledningen 
till översvämningen och eventuella 
åtgärder som kan göras för att du inte 
ska drabbas av översvämning igen. 

Läs mer på www.nsva.se/
oversvamning

Stäng kranen 
när du borstar 
tänderna och 
tvålar in dig. 

Du sparar 6 
liter i minuten.

Ta en  
snabbdusch 
och byt till 

snålspolande 
duschmunstycke.

Vattna gärna med 
regnvatten och 

vattna inte mitt på 
dagen. Då dunstar 

det mesta bort.

Häckar och 
gräsmattor 

kräver mycket 
bevattning. 

Plantera under 
vår eller höst.

Laga läckor.  
En droppande kran kan 

förbruka 55 liter per dygn.

Fyll poolen sakta och 
på natten när övrig 

förbrukning är lägre. 

Läs mer på www.nsva.se/sparavatten
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För att din faktura ska bli rätt, 
är det viktigt att lämna in din 
mätarställning till NSVA regelbundet. 

Då korrigeras din beräknade 
förbrukning efter hur mycket vatten du 
faktiskt använder.

Vårt tips är att du läser av 
vattenmätaren varje gång du får din 
faktura.

Kom ihåg att lämna in 
mätarställningen

Vatten och avlopp vid kris
Om det inträffar något som gör att dricksvattenförsörjningen inte 
fungerar, placerar NSVA ut tillfälligt vatten eller nödvatten. Men 
du som privatperson har också ett eget ansvar. Om du har en digital vattenmätare 

kan den tolka hög förbrukning som 
en vattenläcka.

Det kan till exempel hända vid 
poolfyllning eller om du vattnat länge.

Larmet återställs efter 24 timmar.

Den digitala mätaren 
vid hög förbrukning

Läs mer på www.nsva.se/ingetvatten

Nödvatten
Om en stor händelse 
skulle inträffa som slår ut 
dricksvattensystemet gäller 
nödvattenplanerna som NSVAs 
ägarkommuner tagit fram. 
Nödvatten ska vara på plats inom 
72 timmar. 

Kan dricksvattnet göras drickbart 
genom kokning kommer inte 
nödvattentankar att sättas ut. 

Hur mycket vatten 
delas ut?
Under de första dygnen som 
nödvattnet är utsatt tilldelas 3 
liter per person och dygn. Om 
det fortfarande inte finns vatten 
i kranen efter 4-5 dagar ökas 
tilldelning till 10 liter per person 
och dygn. Du måste själv ha dunk 
eller flaska med dig.

Eget ansvar
För att klara de de första dygnen 
innan nödvatten är på plats, 
bör du ha sparat dricksvatten i 
flaskor eller dunkar hemma så att 
du klarar dig i upp till 72 timmar.

Att använda toaletten 
vid vattenavbrott 
För att spola på toaletten, 
diska och tvätta dig kan du 
hämta vatten ifrån hav, bäck, 
trädgårdstunna, damm, pool eller 
liknande. 

Men om det är ett längre avbrott 

i vattenleveransen och du 
fortsätter att använda toaletten 
som vanligt, kommer det snabbt 
att bli stopp i avloppet.

Under ett vattenavbrott kan du 
kissa i toaletten så länge som du 
lägger pappret i en papperskorg 
bredvid.  Lägg på ett lock som 
sluter tätt, så sprider sig inte 
lukten i resten av bostaden.

När du ska bajsa kan du använda 
dig av en latrintunna eller annan 
hink med tätslutande lock. 
Locket gör att dålig lukt inte 
sprider sig i bostaden och risken 
för smittspridning minskar också. 

Viktig information hittar du i 
broschyren som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
tagit fram. 

Läs mer på www.msb.se.


