
SKYDDA VATTENMÄTAREN FRÅN FROST
När temperaturen sjunker några grader under nollstrecket finns det 
risk för att vattenmätaren fryser sönder om den sitter i ett ouppvärmt 
utrymme. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador 
som är dyra att reparera. 

Skydda mätaren
Se till att vattenmätaren sitter varmt och torrt. 
Om din vattenmätare sitter i ett utrymme där 
den riskerar att frysa sönder rekommenderar 
NSVA att du kontaktar en rörmokare för att 
flytta mätplatsen.

Ha också som vana att regelbundet kontrollera 
vattenmätaren om det finns risk för låga 
temperaturer, till exempel vid ett strömavbrott. 
Vid ett strömavbrott tar det bara några timmar 
innan värmen sjunker. 

Om din vattenmätare fryst sönder
Kontakta NSVA om din vattenmätare fryst 
sönder. Då byter vi den. Kostnaden debiteras 
enligt gällande VA-taxa. 

Vattentrycket 
INFORMATION FRÅN NSVA

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.

V INTE R 2020

Observera:  I Båstads 
kommun har inte 
privatkunder vattenmätare. 

Gröningen, Helsingborgs stad

FÅ SMS VID 
DRIFTSTÖRNINGAR
Vill du få information om 
driftstörningar som berör din fastighet 
via SMS? 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.  

Vid stora driftstörningar skickar NSVA 
även SMS till alla mobiltelefoner som 
är registrerade på berörda adresser.

TIPS INFÖR JULENS 
MATLAGNING
Matolja och fett blir som cement i 
ledningarna. Bästa sätt att ta hand om 
överblivet fett är slänga det i soporna 
istället för i avloppet.

Om du häller ut matolja eller fett i diskhon 
blir det lätt stopp i avloppet. Det beror på 
att fettet stelnar och bildar fettproppar i 
avloppsledningen. Det blir som cement i 
ledningarna och hindrar avloppsvattnet på 
vägen till reningsverket. I värsta fall kan det 
leda till översvämningar.

Gör så här
Mindre mängd fett i stekpannor och kastruller torkas enklast upp med 
hushållspapper som sedan slängs i soporna för matavfall. Större mängder 
överblivet fett och olja hälls över i en pet-flaska. Flaskan slänger du sedan i 
restavfallet.

 LÄS MER PÅ 

NSVA.SE/SMS

KONTAKTA 
KUNDSERVICE
Har du frågor, hör gärna av dig till 
kundservice på tel 010-490 97 00 eller 
via mejl till kundservice@nsva.se. Svar 
på många frågor finns även på 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 nsva.se. 
Där publicerar vi information om 
vattenläckor och VA-arbeten dygnet 
runt.
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OM VA-TAXAN
Lagstadgad finaniseringsmodell
Enligt svensk lag bildar varje kommun 
ett VA-kollektiv som ska stå för 
sina egna kostnader. Kostnaden ska 
finansieras via avgifter (VA-taxan) 
och inte genom kommunalskatt. 
Verksamheten får inte vara 
vinstdrivande och pengar får inte 
föras över mellan kommuner. 

Detta betalar du för
Det du betalar i vatten- och 
avloppsavgift används bland annat 
till att producera dricksvatten, rena 
spillvatten, ta hand om dagvatten 
samt att underhålla och förnya 
ledningsnäten.

Avgifterna skiljer sig åt mellan 
kommuner
Eftersom förutsättningarna skiljer 
sig åt mellan kommuner, är också 
avgifterna olika. Vanligen är 
avgifterna lägre i en tätbebyggd 
kommun eftersom kostnaderna 
fördelas på fler kunder.

Kommunfullmäktige beslutar
Det är kommunfullmäktige i 
respektive kommun som beslutar om 
avgifterna. Avgiften är en avvägning 
mellan behov av investeringar och 
rimlig kostnad.

HÖJDA AVGIFTER INFÖR 2021
Ett ökat investeringsbehov gör att kostnaden för kommunalt 
vatten och avlopp behöver höjas nästa år. NSVA har tagit fram ett 
förslag på avgifter för nästa år. 

Kommun Snitthöjning

Ökad kostnad 
villa

(Typhus A)

Ökad kostnad 
flerbostadshus

(Typhus B)

Bjuv 1,0% 7 kr/månad 78 kr/månad

Båstad 6,8% 39 kr/månad 293 kr/månad

Helsingborg 4,8% 18 kr/månad 193 kr/månad

Landskrona 3,3% 16 kr/månad 192 kr/månad

Perstorp 6,0% uppgift saknas uppgift saknas

Svalöv 10,5% 85 kr/månad 814 kr/månad

Åstorp 2,0% 10 kr/månad 72 kr/månad

Det är framför allt ett äldre ledningsnät som ligger bakom 
investeringsbehovet. Men även ökad befolkning, klimatförändringar och 
nya miljöregler ställer krav på en utökad kapacitet. 

Under hösten beslutar kommunfullmäktige i respektive kommun om 
höjningen ska genomföras. Mer information om de nya avgifterna 
publiceras på nsva.se under december och januari. 

Typhus A: Friliggande villa ansluten till dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten, samt en vattenförbrukning på 150 m3/år.

Typhus B: Flerbostadshus med 15 st lägenheter ansluten till dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten, samt med en vattenförbrukning på 2000 m3/år.

Förslag på höjda avgifter


