
Information från NSVA

Vå r  2021

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

>> LÄS MER PÅ NSVA.SE/SMS

Krispigt och 
spänstigt vatten 
som ger fin svalka

Båstad

Från och med 1 januari 2021 är 
Örkelljunga delägare i NSVA. Vi är 
mycket glada över att få välkomna 
ännu en kommun till NSVA. Vi är 
nu åtta kommuner som säkerställer 
att vi jobbar effektivt med de viktiga 
vatten- och avloppsfrågorna. 

Registrera ditt mobilnummer på 
nsva.se. Observera att det bara 
är du som är kund hos NSVA (det 
vill säga fastighetsägare) som kan 
anmäla dig för denna tjänst. Du 
behöver ditt kundnummer och 
anläggningsnummer. Dessa hittar 
du på din faktura från NSVA.

Lokalproducerat 
Kranvattnet är lokalproducerat och 
distribueras i ledningar vilket är 
väldigt energisnålt. Att producera 
och leverera en liter flaskvatten 
drar minst 300 gånger mer energi.

Färskt
Kranvatten är det mest kontroller-

ade livsmedlet, du kan alltid 
vara säker på att det är färskt. 
Flaskvatten kan stå i affären under 
lång tid innan det konsumeras.

Billigt och hemlevererat
För endast 4 öre per liter får 
du färskt vatten hemlevererat. 
Flaskvatten kostar 250 gånger mer.

Den 22 mars är det världsvattendagen. Vi är lyckligt lottade 
som har friskt dricksvatten i kranen dygnet runt och året om. 
Det är lätt att ta det för givet, men vi borde värdesätta det 
mer och inte slösa i onödan. 

“

Vatten med mineralstråk och 
en elegant, stram känsla

Helsingborg

Ett piggt och 
friskt vatten 
med lätt sälta

Perstorp

Friskt vatten och 
med en virvlande 
och klar ton

Svalöv

Krispigt och energiskt vatten 
med studs i avslutningen

Åstorp

Kranvattentävlingen 2020
I höstas deltog NSVA i den nationella kranvattentävlingen med bidrag 
från kommunerna med egen vattenproduktion. Det blev tyvärr ingen 
vinst, men våra tävlingsbidrag fick fina omdömen.

“

“

“

Kranvatten - en sann lyx Örkelljunga kommun ny 
delägare i NSVA

Få SMS om 
driftstörningar

SMS

“
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Dagvatten renas inte
Dagvatten renas inte på reningsverk 
utan leds genom gatubrunnar och 
ledningar direkt ut i en närliggande 
bäck, å eller sjö. Till sist hamnar det i 
havet. Det som hamnar i gatubrunnen 
kommer till vatten som vi ska göra 
dricksvatten av och till badplatserna 
där vi badar. 

Biltvättar på gatan förorenar
Biltvätt på gatan är tyvärr fortfarande 
vanligt. I tvättvattnet finns både 
föroreningar som har tvättats bort 
från fordonet och kemikalier från ditt 
bilvårdsmedel. Bland annat innehåller 
tvättvattnet kadmium, zink, krom, 
nickel, bly, koppar, tensider, olja och 
bränslerester.

Fimpar, snus och plast  
är vanligt skräp
Varje år slängs runt 1 miljard 
fimpar på gator och torg i Sverige. 
När det regnar sköljs skräpet ner i 
dagvattensystemet. Fimpar och snus 
innehåller ämnen som är farliga för 
naturen, till exempel kadmium, bly 
och arsenik.

Skräp av plast är också ett problem. 
I havet bryts plasten ned och blir 
till mikroplast. När djur äter plast 
blockeras deras matsmältning 
och djuren kan hindras i sin 
tillväxt, förgiftas och i värsta fall 
dö. Vi människor får också i oss 
mikroplasterna när vi äter fisk och 
skaldjur.

Har du funderat över var regnet tar vägen? Vatten som rinner från tak, 
gator och andra hårda ytor kallas för dagvatten. När naturmark blir 
bebyggd kan inte vattnet rinna undan på ett naturligt sätt och det riskerar 
att bli översvämningar. Därför behöver dagvatten ledas bort.

Havet börjar i gatubrunnen!

Välj biltvätten
Biltvättar har reningsutrustning  

som renar tvättvattnet från  
olja och metaller.

Var rädd om vårt vatten

Kasta skräpet i soptunnan
Restavfall förbränns och blir till 
fjärrvärme och el. Förpackningar 
återvinns och blir till ny råvara.

Som standard erbjuder vi alla 
våra kunder pappersfaktura. 
Men ur miljösynpunkt ser 
vi gärna att du väljer ett 
elektroniskt alternativ. Alla 
våra fakturaalternativ är 
kostnadsfria.

Autogiro
Med autogiro får du i god tid en 
fakturaspecifikation från oss där 
det står att fakturan kommer att 
betalas via autogiro. Beloppet 
dras sedan automatiskt från ditt 
bankkonto på förfallodagen.

Fakturaspecifikationen får du 
som standard i pappersformat. 
Du kan välja att få den via e-post 
istället.

Autogiro beställer du direkt i din 
internetbank eller genom att fylla 
i en blankett som du hittar du på 
vår webbplats.

E-faktura
Med e-faktura får du din faktura 
i digital form direkt i din 
internetbank. E-faktura ansöker 
du om i din internetbank.

E-postfaktura
E-postfaktura är en pdf-faktura 
som skickas direkt till din e-post. 
Ansökan gör du på vår webbplats.

Välj hur du vill få din 
faktura


