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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.

Varmt och torrt utrymme
Se till att vattenmätaren sitter i 
ett varmt och torrt utrymme. Om 
din vattenmätare sitter på ett 
ställe där den riskerar att frysa 
sönder, rekommenderar vi att du 
kontaktar en VVS-firma för att 
byta mätplats.

Om elen försvinner
Glöm inte att kontrollera 
vattenmätaren vid ett 
strömavbrott. Det är extra 
viktigt att tänka på nu i vinter 
när det finns risk för planerade 
elavstängningar. Vid ett 
strömavbrott tar det bara några 
timmar innan värmen sjunker. 
Se till att anläggningen är 
ordentligt isolerad.

Om din vattenmätare frusit 
sönder
Om vattenmätaren behöver 
bytas för att den frusit sönder 
kontaktar du NSVA. Kostnaderna 
debiteras kunden enligt gällande 
VA-taxa.

Om vattenmätare eller 
ledning frusit sönder måste 
avstängningsventilerna till 
mätaren stängas för att stoppa 
vattenflödet. Det är därför viktigt 
att regelbundet kontrollera att 
ventilerna fungerar som de ska.

Undvik sönderfryst 
vattenmätare i vinter
När temperaturen sjunker under nollstrecket finns det risk för 
att vattenmätaren fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare 
kan orsaka stora vattenskador som är kostsamma att åtgärda.

www.nsva.se/frost

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/matare

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

Få SMS vid 
driftstörningar

www.nsva.se/sms
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Informera gärna din 
bostadsrättsförening 
eller dina hyresgäster
Hjälp oss att sprida informationen.

På www.nsva.se/fett hittar du ett 
informationsblad som du kan dela 
ut i ditt bostadsområde. 

www.nsva.se/taxa

Mata inte fettmonstret  
i avloppet
Inför julens matlagning är det extra viktigt att tänka på att ta 
hand om överblivet matfett på rätt sätt. Kasta det i matavfallet 
eller i restavfallet.

Till nästa år kommer taxan att behöva 
höjas för att täcka upp de ökade 
kostnaderna som hela samhället står 
inför.

Investeringar ska finansieras
Normalt sker taxehöjningar när 
investeringar behöver göras 
för att förbättra vatten- och 
avloppsverksamheten. Det kan till 
exempel handla om att byta ut gamla 
ledningar eller att öka kapaciteten i 
dricksvattenproduktionen.

Omvärlden påverkar
Som omvärlden ser ut nu med kriget 
i Ukraina och en lågkonjuktur, ökar 
både inflationen och räntorna. Det 
innebär ökade kostnader i vatten- och 
avloppsverksamheten.

Även kostnader för material som är 
nödvändiga har ökat avseevärt. Till 
exempel har priset för betong, asfalt och 
järn gått upp med 100 procent. 

Kommunfullmäktige beslutar
För att så långt det är möjligt hålla nere 
VA-taxorna ser vi över de investeringar 
som är planerade till nästa år. Det som 
inte är akut att genomföra skjuts fram i 
tiden.

Just nu ligger förslag på nästa års 
taxor hos kommunfullmäktige i 
NSVAs ägarkommuner. När taxorna är 
beslutade publiceras de på nsva.se. 

Höjda avgifter 2023

Matolja och fett blir som cement i ledningarna när det stelnar. Det 
gör att det blir stopp i avloppet och i värsta fall utsläpp av orenat 
avloppsvatten.

Stekfett
Torka ur stekpannor och kastruller 
noggrant med hushållspapper 
och släng pappret i soporna som 
matavfall. Förutom att minska risken 
för stopp i avloppet bidrar du till att 
matfettet istället kan återanvändas 
för biogasproduktion.

Flytande matfett
Häll använd avsvalnad matolja med 
hjälp av en fettratt i en plastflaska 
eller mjölkförpackning med kork. 
Släng det i restavfallet. Att just denna 
förpackning inte kan återvinnas 
innebär en mindre miljöförlust än 
igenproppade avloppsrör.

Ett annat sätt är att låta fettet stelna 
i kylen, till exempel i en kopp. Det 
stelnade fettet är lätt att skrapa ur 
och slänga i matavfallet.


