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Gruppmöte kl. 08.30 Örkelljungasalen M, SD
Värsjörummet S
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Föredragningslista

Nr Ärenderubrik Ärende

1 Sammanträdets öppnande KSUN.2023.27

2 Upprop KSUN.2023.23

3
Val av person att jämte ordföranden justera protokollet och
bestämma tid för justering

KSUN.2023.9

4 Fastställande av dagordning KSUN.2023.8

5 Årsredovisning NSVA - information KSUN.2023.50

6 Information från NSVA KSUN.2023.49

7 Årsredovisning 2022 Kultur och fritidsnämnden KSUN.2023.29

8 Årsredovisning 2022 Samhällsbyggnadsnämnden KSUN.2023.30

9 Plan för intern kontroll 2023 - SBN SBN.2022.43

10 Energibesparingsåtgärder 2022-2023 SBN.2022.38

11 Ansökan - förhandsbesked nybyggnad av fritidshus BYGG.2022.246

12
Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - Värmekulverts -
Örkelljunga Scoutkår

KFN.2022.149

13
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Värmeskåp
till hjärtstartare - Värsjö Byalag

KSUN.2023.7

14
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet -
Ljudanläggning - SMK Örkelljunga

KFN.2022.172

15
Ansökan om arrangemangsstöd - Barnteaterföreställningen
Osamsas - Örkelljunga Riksteaterförening

KSUN.2023.38

16 Fördelning av kulturstöd 2023 KSUN.2023.24

17 Biblioteksverksamhet i Skånes Fagerhult KSUN.2023.32

18 Ändring av sammanträdesdatum KSUN.2023.48



Mattias Nirvén
Ordförande, kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

19 Ärendelista från samhällsbyggnadsförvaltningen KSUN.2023.18

20 Delegationsärenden KSUN.2023.19

21 Aktuell information KSUN.2023.20



Sammanträdesprotokoll 2023-03-13
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(1) KSUN.2023.27

Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

____________



Sammanträdesprotokoll 2023-03-13
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(2) KSUN.2023.23

Upprop

Nämndsekreteraren förrättar ett upprop.

____________



Sammanträdesprotokoll 2023-03-13
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(3) KSUN.2023.9

Val av person att jämte ordföranden justera protokollet
och bestämma tid för justering

Förslag på dag och tid:
2023-03-16 senast kl 12.00

____________



Sammanträdesprotokoll 2023-03-13
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(4) KSUN.2023.8

Fastställande av dagordning

Ordföranden ställer frågan om nämnden kan fastställa dagordningen.

____________



Sammanträdesprotokoll 2023-03-13
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(5) KSUN.2023.50 042

Årsredovisning NSVA - information

Förslag till beslut
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att lägga
informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger årsredovisning 2022 från NSVA. Samhällsbyggnadschefen
föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport Örkelljunga 2212
NSVA verksamhet 2022

____________

Expedieras till:



Ekonomisk rapport
Örkelljunga

Utfall December 2022



MÅNADSRAPPORT DECEMBER 2022 ÖRKELLJUNGA

Driftkostnader

Investeringar

Top 3 projekt Ack utf. Tkr Lägesbeskrivning

Skånes Fagerhult -  Fedingestrand 2 316 Besiktningsman är vidtalad. Inget datum bokat med anledning av att vi inte 

hade fått provresultat vid senaste byggmötet.

Örkelljunga -  Automation 1 208 Vi har sett över el/automation för alla avloppsanläggningar i Örkelljunga 

kommun och bytt gammal kommunikation mellan yttre anläggningar och 

överordnat system till en stabil och säker 4G/APN lösning.

Avstängningsventiler Örkelljunga 2022 854 Det är budgeterat för åtta st avstängningsventiler 2022. Man bytte nio st då 

det uppstod akut behov.

Övriga projekt 4 589

Projekt

Pågående 13

Igångsatta 0

Avslutade 11

Mkr Bgt Utf % Bgt

Reinvesteringar 12,5 7,6 61%

Nyinvesteringar 4,5 1 22%

Landsbygd 0,1 0,3 300%

Total 17,1 8,9 52%

Diagrammet visar kostnadsutvecklingen för drift och underhåll av 

kommunens VA-system. Varje punkt motsvarar kostnaden för de 

senaste 12 månaderna.

14

15

16

17

18

19

20

Örkelljunga
Innev .år Budget Fg år Utf 2022 Utf 2021 Progn 3 Bud - 22

2 032 1 476 1 562 19 288 17 291 18 690 17 712

Period T kr Hel år T kr



Avvikelse budget 1 668

Brukningsintäkter 1 760

Intäkter kommun 502

Intäkter NSVA 43

Kostnader NSVA -1 576
Kostnader kommun 164
Avskr./kap.kost 775

Örkelljunga VA Utf -20 Utf -21 Utf -22 Pr -22 Bud -22 Bud -23

Intäkter

VA-avgifter *) 18 284 3 498

 - Vatten 8 940 14 110 14 340 13 294 12 911

 - Spillvatten 8 389 11 704 11 599 10 760 14 459

 - Dagvatten

Anslutningsavg vatten 204 190 196 180 180 180

Ansl.avg spillvatten/avlopp 20 20 20

Anslutningsavg dagvatten

Övriga intäkter 774 1 036 477 542 400 590

S:a intäkter 19 261 22 053 26 487 26 681 24 654 28 159

Driftskostnader

Dricksvatten 9 995 11 538 10 778 11 482 12 940

Spillvatten 9 066 9 408 9 421 10 120 11 463

Dagvatten 2 463 2 793 2 891 2 731 3 457

Övrigt 20 558 1 138 1 231 950

S:a driftskostnader 20 558 22 662 24 970 24 040 24 333 27 860

Nettoresultat -1 297 -609 1 517 2 641 321 299

Ack. över/underskott -200 -809 708

Helår planHelår utfall



Örkelljunga

Leverera dricksvatten Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel

Utöka verksamhetsomr 20 0,1% 40 0,2% 182 0,8% 0,0% 265 1,0%

Inköpt vatten 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Produktion Drift 3 431 15,1% 3 243 13,0% 3 470 14,4% 3 253 13,4% 3 932 14,1%

Underhåll 461 2,0% 796 3,2% 665 2,8% 814 3,3% 568 2,0%

Avskr + kapital 1 904 8,4% 186 0,7% 196 0,8% 2 026 8,3% 250 0,9%

Distribution Drift & UH 1 673 7,4% 3 212 12,9% 2 323 9,7% 2 465 10,1% 2 494 9,0%

Avskr+kapital 0,0% 1 550 6,2% 1 584 6,6% 301 1,2% 2 254 8,1%

Kundadm inkl fakturering 1 611 7,1% 1 488 6,0% 1 348 5,6% 1 032 4,2% 1 361 4,9%

Ftg.ledn och adm NSVA 895 3,9% 981 3,9% 1 012 4,2% 979 4,0% 1 108 4,0%

Kommunadministration 569 2,5% 658 2,6% 475 2,0% 612 2,5% 707 2,5%

S:a Dricksvatten 10 564 47% 12 154 49% 11 255 47% 11 482 47% 12 939 46%

Rena spillvatten Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel

Utöka verksamhetsomr 23 0,1% 48 0,2% 52 0,2% 0,0% 66 0,2%

Rening (80% av ren.verk) Drift 4 527 20,0% 4 134 16,6% 4 944 20,6% 4 604 18,9% 5 552 19,9%

Underhåll 916 4,0% 879 3,5% 80 0,3% 80 0,3% 303 1,1%

Avskr + kapital 1 855 8,2% 1 128 4,5% 1 187 4,9% 2 055 8,4% 1 450 5,2%

Distribution Drift & UH 862 3,8% 1 320 5,3% 1 344 5,6% 1 763 7,2% 1 392 5,0%

Avskr+kapital 0,0% 947 3,8% 913 3,8% 241 1,0% 1 050 3,8%

Kundadm inkl fakturering 349 1,5% 336 1,3% 297 1,2% 194 0,8% 298 1,1%

Ftg.ledn och adm NSVA 535 2,4% 589 2,4% 603 2,5% 571 2,3% 645 2,3%

Kommunadministration 455 2,0% 519 2,1% 380 1,6% 612 2,5% 707 2,5%

S:a Spillvatten 9 521 42% 9 900 40% 9 799 41% 10 120 42% 11 463 41%

2021 Budget -23Prognos -222022

Helår plan

Budget -22

Helår utfall



Örkelljunga

Omhänderta dagvatten Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel

Utöka verksamhetsomr 18 0,1% 59 0,2% 39 0,2% 0,0% 45 0,2%

Rening (20% av ren.verk) Drift 1 132 5,0% 1 034 4,1% 1 236 5,1% 1 151 4,7% 1 388 5,0%

Underhåll 229 1,0% 220 0,9% 20 0,1% 20 0,1% 76 0,3%

Avskr + kapital 474 2,1% 282 1,1% 297 1,2% 320 1,3% 226 0,8%

Distribution Drift & UH 352 1,6% 637 2,5% 818 3,4% 594 2,4% 907 3,3%

Avskr+kapital 0,0% 225 0,9% 224 0,9% 150 0,6% 200 0,7%

Kundadm inkl fakturering 137 0,6% 140 0,6% 121 0,5% 65 0,3% 121 0,4%

Ftg.ledn och adm NSVA 121 0,5% 133 0,5% 136 0,6% 127 0,5% 144 0,5%

Kommunadministration 114 0,5% 187 0,7% 95 0,4% 304 1,2% 351 1,3%

S:a Dagvatten 2 577 11% 2 916 12% 2 986 12% 2 731 11% 3 458 12%

S:A 22 662 24 970 24 040 24 333 27 860

2021 Budget -23Prognos -222022

Helår plan

Budget -22

Helår utfall







NSVA 
driftkostnader



Tjänster
Leverera dricksvatten

Period: December 2022

Utöka verksamhetsområde

Inköpt vatten

Produktion Drift

Underhåll

Distribution Drift & UH

Övr utredning

Kundadministration Anslutn

Fakt/Kundnära

Rättvist pris

Ftg.ledning och adm/ FoU-bolag

S:a Levererat dricksvatten

Rena spillvatten

Utöka verksamhetsområde

Rening Drift

Underhåll

Distribution Drift & UH

Övr utredning

Kundadministration Anslutn

Fakt/Kundnära

Rättvist pris

Ftg.ledning och adm/ FoU-bolag

S:a Renat spillvatten

Innev år Fg år Innev år Fg år Progn 3 Budg 22

6 7 40 20 182

256 394 3 243 3 430 3 470 3 253

100 17 796 461 665 814

405 96 2 405 1 415 1 757 1 683

266 5 807 258 566 782

2 8 50 41 39

97 172 1 438 1 570 1 309 1 032

24 -7 -73 -82 -98 -168

119 89 1 054 977 1 110 1 147

1 274 782 9 760 8 091 8 998 8 543

Innev år Fg år Innev år Fg år Progn 3 Budg 22

7 9 48 23 52

271 353 4 134 4 527 4 944 4 605

64 80 879 916 80 80

39 55 733 616 747 647

24 11 587 246 597 1 117

3 11 66 55 52

18 32 270 294 245 194

19 -5 -58 -65 -78 -134

73 71 647 600 681 705

519 617 7 306 7 211 7 321 7 212

Helår

Period

Period

Helår

Örkelljunga



Tjänster
Omhänderta dagvatten

Period: December 2022

Utöka verksamhetsområde

Rening Drift

Underhåll

Distribution Drift & UH

Övr utredning

Kundadministration Anslutn

Fakt/Kundnära

Rättvist pris

Ftg.ledning och adm/ FoU-bolag

S:a Omhändertaget dagvatten

Totalt

Innev år Fg år Innev år Fg år Progn 3 Budg 22

6 7 59 18 39

68 88 1 034 1 132 1 236 1 151

16 20 220 229 20 20

97 7 312 121 259 259

23 5 325 231 559 335

2 7 50 39 39

6 11 90 98 82 65

5 -1 -15 -16 -20 -34

17 18 148 137 156 161

239 161 2 222 1 989 2 371 1 957

2 032 1 562 19 288 17 291 18 690 17 712

Helår

Örkelljunga

Period



Period: December 2022

Deb kommuner, drift

Övriga intäkter

S:a Driftsintäkter

Inköpt vatten 

Övr vattenproduktion, drift

Övr vattenproduktion, UH

Avloppsrening, drift

Avloppsrening, UH

Rörnät dricksvatten, drift & UH

Rörnät spillvatten, drift&UH

Rörnät dagvatten, drift&UH

Ledn.nät & Anslutning - Vatten

Ledn.nät & Anslutning - Spill

Ledn.nät & Anslutning - Dag
S:a Rörnät/Ledn.nät

Kundnära tjänster

Övriga kostnader

S:a Drifts- & UH-kostnader

Styrelse o VD

Staber

SWR

S:a Ledn, adm o finans

RESULTAT

Innev.år Budget Fg år Utf 2022 Utf 2021 Progn 3 Bud -22

1 953 1 443 1 407 18 845 16 547 18 117 17 312

79 33 155 443 744 573 400

2 032 1 476 1 562 19 288 17 291 18 690 17 712

256 271 394 3 243 3 430 3 470 3 253

100 68 17 796 461 665 814

339 480 441 5 168 5 658 6 180 5 756

80 8 101 1 099 1 145 100 100

405 140 96 2 405 1 415 1 757 1 683

39 54 55 733 616 747 647

97 22 7 312 121 259 259

273 65 20 897 319 786 782

34 93 31 702 324 701 1 117

30 28 19 433 288 638 335
879 402 229 5 483 3 082 4 888 4 822

121 108 215 1 797 1 963 1 636 1 290

48 -28 -13 -145 -163 -196 -336

1 822 1 308 1 384 17 439 15 577 16 743 15 699

45 40 72 442 536 482 482

138 112 94 1 257 1 001 1 330 1 338

27 16 12 151 177 135 193

210 168 178 1 849 1 714 1 947 2 013

0 0 0 0

Resultaträkning NSVA
Örkelljunga

Period Helår



Period: December 2022

Specifikation UH rörnät

Akut

Övrigt

Andel akut

Investeringsintäkter

Invest vattenprod

avloppsrening

ledn.nät

S:a Investeringskostnader

Innev.år Budget Fg år Utf 2022 Utf 2021 Progn 3 Bud -22

96 46 16 634 524 600 550

242 67 45 976 679 839 799

29% 41% 26% 39% 44% 42% 41%

1 379 1 362 1 775 8 968 5 271 9 595 16 345

247 98 10 928 84 1 005 1 175

315 242 527 2 414 1 139 2 900 2 900

817 1 023 1 239 5 626 4 048 5 690 12 270

1 379 1 362 1 775 8 968 5 271 9 595 16 345

HelårPeriod

Resultaträkning NSVA
Örkelljunga



Produkter



Översikt

Örkelljunga 202212

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2022 P3 2022 Budget 2022 Utfall 2021

Utöka verksamhetsområdet 18 35 23 147 446 420 61

Dricksvattenproduktion 338 339 337 3 918 4 134 4 067 3 619

Rening 439 488 562 6 342 6 280 5 856 6 884

Distribution/Avdelning 785 359 240 5 029 4 296 4 305 3 152

Kundservice 119 113 242 1 869 1 771 1 358 2 131

Ftg.ledning, FoU och Administration 332 142 156 1 982 1 762 1 707 1 442

2 032 1 476 1 562 19 287 18 689 17 713 17 288



Produkter dricksvattenproduktion och utöka verksamhetsområde

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2022 P3 2022 Budget 2022 Utfall 2021

Detaljplanearbete 13 8 22 121 105 90 42

Drv-,Spv,dgvmodell 4 25 1 9 314 299 1

Vattenförsörjningsplan 0 0 0 3 5 1 2

Framtagning Landsbygdsstrategi (VA-plan) 0 0 0 0 0 0 0

Landsbygdsutredning 0 0 0 0 0 0 0

Exploateringsarbeten 1 2 1 13 20 20 16

Övr utökat verksamhetsområde 0 1 0 1 2 10 0

Utöka verksamhetsområdet 18 35 23 147 446 420 61

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2022 P3 2022 Budget 2022 Utfall 2021

Köpt vatten 0 0 0 0 0 0 0

Drift av anläggningar 177 204 166 2 178 2 242 2 443 2 258

Underhåll av anläggningar 92 51 16 597 499 611 456

Provtagning 30 18 114 453 363 220 343

Beredskap 12 13 6 155 190 153 67

Avställning vattenanläggningar 0 0 0 0 0 0 0

Driftoptimering 9 4 3 61 250 51 165

Fastighetsunderhåll 8 17 1 217 165 202 13

Strategiska utredningar 0 0 23 81 76 0 130

Tekniska utredningar 4 4 2 54 121 51 39

Säkerhetsarbete 0 4 0 6 0 51 8

Kvalitetsarbete 0 4 0 15 51 51 35

Övr producerat dricksvatten 7 20 6 100 177 234 104

Dricksvattenproduktion 338 339 337 3 918 4 134 4 067 3 619



Produkter avloppsrening

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2022 P3 2022 Budget 2022 Utfall 2021

Drift av befintliga reningsverk 240 361 301 3 593 4 405 4 334 4 048

Drift av lukt-och smittreducerande åtgärder 0 0 0 0 0 0 0

Drift och underhåll Recolab 0 0 0 0 0 0 0

Drift av minireningsverk 0 0 0 0 0 0 0

Plan underhåll av befintliga reningsverk 33 0 78 621 0 0 741

Akut arbete reningsverk 33 8 18 374 100 100 315

Underhåll fastighet AVL 1 0 0 7 0 0 4

Inköpt reningstjänst 0 0 0 0 0 0 0

Drift och plan underhåll av befintliga pumpstationer 51 72 70 831 1 129 859 769

Drift och underhåll av befintliga LPS-stationer 0 0 0 0 0 0 10

Akut arbete pumpstationer 13 0 4 97 0 0 55

Drift och underhåll dagvattenstationer 1 0 0 4 0 0 1

Drift och plan underhåll av icke VA-anläggningar 0 0 0 0 0 0 12

Beredskap 14 8 19 278 230 100 194

Miljöarbete 25 3 6 113 40 40 53

Inkommande uppströmsarbete 0 0 0 7 5 5 5

Säkerhetsarbete 0 0 0 0 0 0 0

Kvalitetsarbete 6 0 7 10 5 5 30

Strategiska utredningar 3 10 28 55 93 116 203

Gasproduktion och värmepumpshantering 0 0 0 0 0 0 0

Utgående uppströmsarbete 1 16 3 28 171 194 37

Övr reningsarbete 19 9 28 324 102 102 406

Rening 439 488 562 6 342 6 280 5 856 6 884



Produkter distribution

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2022 P3 2022 Budget 2022 Utfall 2021

Beredskap, fasta kostnader 12 9 2 201 125 112 147

Spolning drift enl spolplan 0 8 1 59 60 100 90

Motionering av ventiler 0 4 5 115 115 50 33

Funktionstest av brandposter 0 3 0 45 0 30 0

Tillsyn luftare/brädd/ dagvattenutlopp mm 15 4 49 93 55 50 97

Filmplan, förebyggande filmning 0 4 0 172 165 50 18

Proaktiv läcksökning 56 0 0 66 45 0 18

Arbetsplatsomkostnader 91 25 51 821 650 300 407

Lagning läckor/ ras 89 42 0 533 440 500 415

Renovering av ledningar och anordningar 73 17 7 235 140 200 163

Utbyte av däxlar 139 4 0 140 50 50 24

Åtgärder vid kvalitet/ stopp 8 4 16 97 85 50 119

Skadedjursbekämpning 1 13 13 165 163 150 94

Skötsel av dagvattenmagasin och dike 0 0 0 0 0 0 0

Dgv-rening i magasin (växtöar mm) 0 0 3 13 14 0 11

Annat underhållsarbete på vattenledningsnätet 29 33 23 423 300 399 394

Tillskottskontroll 0 3 0 10 33 33 9

Praktisk teknisk utredning 1 10 0 52 45 120 10

Saneringsplan 0 0 0 0 0 0 0

Mätning och övervakning 14 9 14 96 120 103 77

Projekthantering 38 26 4 328 284 315 288

Strategisk utredning KÖV 0 0 0 0 1 5 0

Utredningar och kommunärenden 163 62 -2 367 404 738 74

Dagvattenplan 0 0 0 0 0 0 0

Klimatanpassning 0 1 0 0 0 15 0

Arbetsplatsomkostnader LoP 2 3 0 26 30 36 13

Dokumentation av ledningsnätet 15 20 4 282 232 238 172

Förbättring av kartan 4 11 6 125 145 128 131

Kartservice 1 3 1 30 32 42 22

Övrigt arbete ledningsnät 35 41 41 534 562 490 325

Distribution/Avdelning 785 359 240 5 029 4 296 4 305 3 152



Produkter kundtjänster

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2022 P3 2022 Budget 2022 Utfall 2021

Anslutningsrådgivning 0 0 0 26 0 0 17

Byte och kontroll av vattenmätare 1 42 5 72 271 508 21

Bokning av vattenmätare 11 4 11 155 130 51 60

Fakturering brukningsavgift 45 27 136 733 644 324 1 304

Fakturering anläggningsavgift 0 0 0 0 0 0 0

Handläggning av bygglovsremisser 0 0 0 1 3 5 0

Förändring av VA-taxa 0 2 28 36 38 18 154

Skadekravshantering 0 0 2 13 15 5 14

Vattentankstationer DoU 0 0 0 2 0 0 1

Ståndrörsuthyrning 0 0 0 0 0 0 0

Övriga mätarärenden 9 4 3 142 108 54 35

VA domstolsärenden 0 0 0 3 0 5 8

Framtagning av nybyggn./förbindelsepktskarta 1 1 1 10 7 7 5

Digitalt servisarkiv

Arbete med GDPR 0 2 0 6 26 26 5

Övr kundservice 30 15 7 346 274 177 141

Extern kommunikation 10 11 12 112 149 137 124

Övrigt arbete kundtjänster 7 0 14 98 0 0 141

VA-anmälan 6 3 22 114 105 41 98

Kundservice 119 113 242 1 869 1 771 1 358 2 131



Produkter staber, FoU mm

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2022 P3 2022 Budget 2022 Utfall 2021

Typgemensamt 69 0 -22 182 0 0 -179

Ftg.ledning 64 58 85 580 696 700 582

Kris och civilt försvar 2 0 1 17 0 0 13

Säkerhet 2 0 2 39 0 0 31

Ekonomi 13 75 11 185 895 901 156

IT 50 0 27 418 0 0 327

Kontorskostnad 17 0 15 195 0 0 139

Telefoni 0 0 0 1 0 0 5

Övr adm 4 0 -47 60 0 0 78

Personal 27 18 26 255 220 220 190

Verksamhetssystemet 7 0 2 24 0 0 20

Brandskydd 1 0 1 1 0 0 1

Forskning och utveckling 27 19 17 170 146 223 191

Rättvist pris 48 -28 38 -145 -196 -336 -112

Extern verksamhet 0 0 0 0 0 0 0

Ftg.ledning, FoU och Administration 332 142 156 1 982 1 762 1 707 1 442

TOTALT 2 032 1 476 1 562 19 287 18 689 17 713 17 288



investeringar



Örkelljunga – Investeringar 2022

834m dricks-
vattenledning

1013m spill-
vattenledning

Akuta haverier 
åtgärdade 

Örkelljunga RV

Flera åtgärder 
under 

Automation

3 nya 
flödesmätare

9
avstängnings-

ventiler

3 
brandposter

Fokus 2022 har
varit på Förnyelse 

vattenledning, 
Fedingestrand i Skånes 

Fagerhult. 

12 avslutade projekt – 6,6 msek

11 pågående projekt – 4,5 msek

Top 3 projekt Ack utf. Tkr

Skånes Fagerhult -  Fedingestrand 2 316

Örkelljunga -  Automation 1 208

Avstängningsventiler Örkelljunga 2022 854

Övriga projekt 4 589



Utfall Bgt korr. Prog 3 Avv Avv

Nr Projekt Avd 2022 2022 2022 mot bgt mot prog 3 Kommentar Projektstatus

55100 Skånes Fagerhult - Fedingestrand L 2 316 4 500 2 500 -2 184 -184

Projektet med att lägga om vattenledning är slutfört med godkänd slutbesiktning under året. Genomfördes med 

ramavtalsentreprenör NCC och utfallet hamnade under prognos. Budgeten var högre då vi antog att även 

spillvattenledningar skulle behövas läggas om, vilket vi med fi lmning konstaterade inte behövdes.   Avslutat

55290 Örkelljunga - Automation A 1 208 950 950 258 258

Vi har sett över el/automation för alla avloppsanläggningar i  Örkelljunga kommun och bytt gammal 

kommunikation mellan yttre anläggningar och överordnat system til l  en stabil och säker 4G/APN lösning. I 

samband med kommunikationsbytet flyttade vi samtidigt över til l  ett standardiserat drift- och 

övervakningssystem för alla avloppsanläggningar i  Örkelljunga.  Styr- och elskåp til lhörande pumpstationerna 

31, 37, 52 och 53 är inköpta. Byts internt under 2023. Vi har köpt in I/O-moduler för byte på Örkelljunga 

reningsverk.pga av ålder. De befintliga til lverkas och supportas inte längre. Bytet möjliggör  att vi kan bygga om 

programmet och styra  om kommunikationen från det befintliga ABB 800xA-systemet direkt ti l l  vårt 

övervakningssystem CactusEye.         Avslutat

55140 Avstängningsventiler Örkelljunga 2022 R 854 760 760 94 94

Det är budgeterat för åtta st avstängningsventiler 2022. Man bytte nio st då det uppstod akut behov. Priset var 

först beräknat til l  70 tkr per ventil  som snittpris. Detta har blivit dyrare pga stora återställningskostnader i  

vissa delar av projektet samt att en del av ventilerna som byttes befann sig på Trafikverkets vägar, vilket 

innebär större kringkostnader med tanke på användning av TMA-bilar och andra åtgärder. Avslutat

55300 Relining Avlopp 2022 - Örkelljunga L 329 700 420 -371 -91 Avslutat

55170 Serviser Reinv. 2022 - Örkelljunga L 412 500 450 -88 -38 Dyr omläggning til l  Ejdern 6 gjorde att prognos överskred budget. Avslutat

55250 Örkelljunga RV - Pumpar/rör/ventiler A 61 435 430 -374 -369 Avslutat

55150 Brandposter Örkelljunga 2022 R 183 210 210 -27 -27 Det var budgeterat för byte av tre st brandposter 2022, vilket genomfördes enligt plan, under budget. Avslutat

55160 Serviser Nyinv. 2022 - Örkelljunga L 256 150 150 106 106

Större behov av nyanslutning är den bedömning som gjordes vid budgetering. 6 arbetsorder har upprättats. VA-

kollektivet har en skyldighet att upprätta anslutning inom verksamhetsområde eller i  anslutning därtil l . Avslutat

Årsrapport Investeringar - Örkelljunga

Helår 2022 Tkr



Utfall Bgt korr. Prog 3 Avv Avv

Nr Projekt Avd 2022 2022 2022 mot bgt mot prog 3 Kommentar Projektstatus
55370 Flödesmätare Örkelljunga V 105 100 110 5 -5 Installation av flödesmätare, utfört enligt plan. Avslutat

55041 Vattenskyddsområde Eket, Häng 55040 V 31 25 35 6 -4 Avslutat

X2420 Allmän Ram Reinv. - Örkelljunga L Ej startat

X2419 Akutram Reinv. - Örkelljunga L 600 -600 Ej startat

X2437 Örkelljunga RV - Omrörare slambassäng 1 A 575 -575

Vi pausar investeringen. Pga pensionsavgång och förändringar i  hur vi arbetar så har det fattas resurser för att 

driva projektet. Ej startat

X2525 Allmän Ram EIX Reinv. - Örkelljunga L 400 -400 Ej startat

x2442 Örkelljunga RV - Intensivomrörare A 120 70 -120 -70 Ej startat

X2402 Skånes Värsjö - Häradsvägen, AP51 L 500 -500 Ej startat

X2440 Örkelljunga RV - Kontor och labb A Vi avvaktar och utreder. Avbrutet

55330 Örkelljunga - Alliden L

Detta projektet kommer inte göras i  sin helhet utan vi kommer relina spill  och dag där ledningarna är som 

sämst men vi kommer avvakta med åtgärder på vattenledningen.  Avbrutet

55180 Plattform Örkelljunga vv V 75 -75 Avbrutet

X2438 Örkelljunga RV - Flödesmätare A 60 -60 Vi avvaktar Avbrutet

55190 Högvattenskydd Brunn 12 Örkelljunga V 50 -50 Projekt avbryts, åtgärdas istället genom brunnstätning. Avbrutet

55000 Ombyggnad vattenverk VA * L 512 3 000 500 -2 488 12

Årsrapport Under 2022 gjordes en utredning som visar att borrorna i Dalen inte håller  rätt kvalite och med 

detta blev det inte längre aktuellt med en ev ombyggnad av befintligt vattenverk. Det skulle kosta alldeles för 

mycket och kvaliten skulle inte vara bra.. WSP har tagit fram en rapport som visar resultaten på befintliga 

borror och även en framtida lösning. Vi  jobbar nu vidare under 2023 med att ta fler prover och utreda 

alternativa platser för ett eller två nya vattenverk. Budget Styrelse är högre än utfallet orsaken til l  detta är som 

skrivet ovan att projektet ändrades då man insåg att Dalen borrorna inte håller rätt kvalite. Pågående

55280 Örkelljunga Pumpstationer - Pumpar/rör/ventilerA 614 650 650 -36 -36

6 pumpstationer fanns i planeringen. AP 52, 43,13,36, 33 och 34. AP 52 och AP13 är ti l l  viss del förberedda men 

kommer bli klara 2023. Pumpar, rör, fästen och ventiler samt brutet vatten.  AP15 hade haft inläckage och hela 

taket var förstört. Bytt hela taket. Pågående

55320 Örkelljunga - Orrstigen L 842 600 600 242 242

Under hösten 2022 har detaljprojektering utförts för utförande inom ramavtal under kvartal 1 och 2 2023. 

Entreprenaden som omfattar ca 508 m ledning (tot VSD) utförs av Peab. Då en del kostnader uppstod redan 

2022 har prognos 3 överskridits med knappt 200 000 kr. Pågående

55310 Örkelljunga RV - Luktreducering slamutlastning/inkommandeA 244 500 500 -256 -256   Luktreducering vid externslammottagningen samt vid slamavvattningen. Pågående

55220 Skalskydd Örkelljunga 2022 V 279 400 400 -121 -121

Larm/Bewator installeras på Örkelljunga vv och Eket vv. Med anledning av lång leveranstid är installationen ej 

färdigställd under 2022 som planerat. Färdigställs under feb 2023. Pågående

55270 Skånes Fagerhults RV - Pumpar/rör/ventiler A 285 300 300 -15 -15

I projektet ingår följande: Bytt rörgalleri och ventiler, inkommande och utgående pumpar. Installerat 

frekvensare til l  inkommande pumpar samt  ventilation vid inkommande.  Grävt och lagt ner kabel ti l l  profibus. 

Mindre flytt av vattenledningar. Utfallet stämmer ej i  Antura. Dubbelt under våren. Prognosen är hämtad från 

Unit4 för 2022.    Pågående

Årsrapport Investeringar - Örkelljunga

Helår 2022 Tkr



Utfall Bgt korr. Prog 3 Avv Avv

Nr Projekt Avd 2022 2022 2022 mot bgt mot prog 3 Kommentar Projektstatus

55230 Styr och regler Örkelljunga 22-23 V 190 250 200 -60 -10 Byte av PLC på flertalet anläggningar. Lång leveranstid på utrustning, projektet fortstätter 2023. Pågående

55240 Mätutrustning 2022 - Örkelljunga L 16 250 100 -234 -84

Placering av flödesmätare är bestämd, elabonnemang är påbörjat, elskåpens placering avgör placering av 

flödesmätare. Dialog förs om detta. Nedgrävning av mätaren slutförs 2023. Pågående

55210 Filteranordningar, ventilation reservoarer V 206 200 210 6 -4

Byte av fi lter på reservoarventilation för att uppfylla l ivsmedelskrav. Montage är utfört på 4 anläggningar. 

Ytterligare anläggningar utförs 2023. Pågående

55200 Reservoarluckor 2022-2023 V 22 175 50 -153 -28 Byte av reservoarluckor. Planering 2022, genomförande 2023. Pågående

55260 Skånes Fagerhults RV - Intensivomrörare A 60 -60

Vi behöver utreda om en intensivomrörare är det bästa alternativet samt var den då ska sitta. Skjuter på denna.   

Finns inget utfall  här. Fanns en faktura som konterades på detta projekt av misstag. Pågående

Summa 8 967 17 095 9 595 -8 128 -628

Årsrapport Investeringar - Örkelljunga

Helår 2022 Tkr



Projektuppföljning Örkelljunga

December 2022

Per Ack Budget Utf/ Ack

Projekt Projektnr. Avd Typ Status IB utfall utfall Budget korr. Prog 3 Budg. utfall Prognos

Skånes Fagerhult - Fedingestrand 55100 L R Avslutat 40 2 316 5 000 4 500 2 500 -2 184 2 357 2 500

Örkelljunga - Automation 55290 A R Avslutat 238 1 208 750 950 950 258 1 208 1 171

Avstängningsventiler Örkelljunga 2022 55140 R R Avslutat 88 854 560 760 760 94 854 761

Serviser Reinv. 2022 - Örkelljunga 55170 L R Avslutat 12 412 300 500 450 -88 412 450

Relining Avlopp 2022 - Örkelljunga 55300 L R Avslutat 1 329 700 700 420 -371 329 420

Serviser Nyinv. 2022 - Örkelljunga 55160 L L Avslutat 44 256 150 150 150 106 256 150

Brandposter Örkelljunga 2022 55150 R R Avslutat 14 183 210 210 210 -27 183 209

Flödesmätare Örkelljunga 55370 V R Avslutat 105 100 110 5 105 110

Örkelljunga RV - Pumpar/rör/ventiler 55250 A R Avslutat 61 635 435 430 -374 61 430

Vattenskyddsområde Eket, Häng 55040 55041 V N Avslutat 31 25 35 6 31 35

Vattentankstationer Örkelljunga 2021 55090 R N Avslutat 747 748 1 000

Valhallavägen G1 55130 L R Avslutat 30 30

Akutram Reinv. - Örkelljunga X2419 L R Ej startat 700 600 -600

Örkelljunga RV - Intensivomrörare x2442 A N Ej startat 120 120 70 -120 120

Örkelljunga RV - Omrörare slambassäng 1 X2437 A R Ej startat 575 575 -575

Allmän Ram EIX Reinv. - Örkelljunga X2525 L R Ej startat 400 400 -400

Allmän Ram Reinv. - Örkelljunga X2420 L R Ej startat 500

Skånes Värsjö - Häradsvägen, AP51 X2402 L R Ej startat 500 500 -500

Högvattenskydd Brunn 12 Örkelljunga 55190 V N Avbrutet 50 50 -50

Örkelljunga RV - Flödesmätare X2438 A R Avbrutet 60 60 -60

Innevarande år Ink tid. år



Projektuppföljning Örkelljunga

December 2022

Per Ack Budget Utf/ Ack

Projekt Projektnr. Avd Typ Status IB utfall utfall Budget korr. Prog 3 Budg. utfall Prognos

Innevarande år Ink tid. år

Örkelljunga RV - Kontor och labb X2440 A R Avbrutet 300

Örkelljunga - Alliden 55330 L R Avbrutet

Plattform Örkelljunga vv 55180 V N Avbrutet 75 75 -75

Örkelljunga - Orrstigen 55320 L R Pågående 579 842 600 600 242 842 4 000

Örkelljunga Pumpstationer - 

Pumpar/rör/ventiler 55280 A R Pågående 50 614 400 650 650 -36 614 2 214

Ombyggnad vattenverk VA * 55000 L N Pågående 853 79 512 3 000 3 000 500 -2 488 1 365 2 120

Skånes Fagerhults RV - Pumpar/rör/ventiler 55270 A R Pågående 21 285 250 300 300 -15 285 1 019

Skalskydd Örkelljunga 2022 55220 V N Pågående 245 279 500 400 400 -121 279 400

Örkelljunga RV - Luktreducering 

slamutlastning/inkommande 55310 A N Pågående 5 244 500 500 500 -256 244 344

Filteranordningar, ventilation reservoarer 55210 V R Pågående 206 200 210 6 206 356

Styr och regler Örkelljunga 22-23 55230 V R Pågående 190 250 250 200 -60 190 500

Reservoarluckor 2022-2023 55200 V R Pågående 22 300 175 50 -153 22 250

Mätutrustning 2022 - Örkelljunga 55240 L N Pågående 2 16 250 250 100 -234 16 100

Björkliden * 55010 L L Pågående 398 398 398

Skånes Fagerhults RV - Intensivomrörare 55260 A N Pågående 60 60 -60

Summering 2 069 1 379 8 968 17 095 17 095 9 595 -8 127 11 037 19 058



Avslutade projekt 2022    totalt projektutfall

Projekt Utfall tkr

Skånes Fagerhult - Fedingestrand 2 357

Örkelljunga - Automation 1 208

Avstängningsventiler Örkelljunga 2022 854

Vattentankstationer Örkelljunga 2021 748

Serviser Reinv. 2022 - Örkelljunga 412

Relining Avlopp 2022 - Örkelljunga 329

Serviser Nyinv. 2022 - Örkelljunga 256

Brandposter Örkelljunga 2022 183

Flödesmätare Örkelljunga 105

Örkelljunga RV - Pumpar/rör/ventiler 61

Vattenskyddsområde Eket, Häng 55040 31

Valhallavägen G1 30

Total 6 575



Pågående projekt 

tkr

Ingående balans (5) 2 069

Utfall 2022 8 968

Avslutat (12) -6 575

Pågående projekt (11)

Ombyggnad vattenverk VA * 1 365

Örkelljunga - Orrstigen 842

Örkelljunga Pumpstationer - Pumpar/rör/ventiler 614

Övriga projekt 1 641

Utgående balans 4 462



Intäkter



Intäktsutfall



Intäktsuppföljning av VA-intäkter Örkelljunga 2022
December

(tkr) Innev år Fg år Innev år Fg år Utfall Fg år Budget Prog. 3

Brukningsintäkter

Vatten

Fasta intäkter 1 787 1 247 7 152 4 983 7 152 4 983 7 517 7 156

Rörliga intäkter 1 317 901 6 083 3 951 6 083 3 951 5 778 6 138

S:a vatten 3 105 2 148 13 235 8 934 13 235 8 934 13 294 13 294

Spillvatten

Fasta intäkter 1 434 1 180 5 666 4 378 5 666 4 378 5 376 5 669

Rörliga intäkter 1 217 1 063 5 164 4 011 5 164 4 011 5 384 5 232

S:a Spillvatten 2 651 2 243 10 829 8 389 10 829 8 389 10 760 10 901

Uppskattade brukningsintäkter 2021 1 674

Summa brukningsintäkter 5 756 4 391 24 064 17 323 24 064 17 323 24 055 25 869

Summa övriga intäkter 23 76 76 70

Efterfakturerade brukningsintäkter 2021 1 674 3 498 1 674

Totala brukningsintäkter 5 779 4 391 25 815 20 821 25 815 17 323 24 055 25 939

Period Ack. Helår



Intäktsuppföljning Örkelljunga – kommentarer 

December 2022 

Örkelljungas kommuns VA-taxa höjdes med 17,5% (+30,5% V, +4,9% S) from. 2022-01-01. 

Totala intäkterna för Örkelljunga under 2022 har ökat med 5 Mkr jämfört med föregående år.  

Ökningen beror främst på höjningen av taxan.  

Jämförelsen mellan utfall och budget för år 2022 visar att det faktiska resultatet var högre med 7% än 

budgeterat, samt 2 % än prognos 3 har visat.  

När NSVA tog över ansvarat för faktureringen i Örkelljunga kommun uppstod det fel i konverteringen 

mellan systemen, vilket gör att jämförelsen med förgående år inte speglar ett rättvist resultat. 

 Antal tkbm Antal tjänster Antal boendeavgifter 

Utfall 2022 676 2 746 5 030 

Utfall 2021 269 2 739 5 033 

Prognos 3 477 2 747 5 111 

Budget 474 2 736 5 042 

Avvikelse 22 vs 21 407 7 -3 

 

Fasta intäkter 

De fasta intäkterna är högre för vatten med 2,2 Mkr och 1,3 Mkr för spillvatten jämfört med 

föregående år. Förklaring för intäktsökning med 44% för vatten och 29% för spillvatten taxa höjning 

med 17,5% i början på 2022. 

Totalt har det fakturerats 7 fler tjänster och 3 boendeavgifter mindre under 2022 jämfört med 2021.  

Det faktiska resultatet för 2022 följer prognos 3 för fasta intäkter.  

Rörliga intäkter 

De rörliga intäkterna för både vatten och spillvatten har ökat. Vatten har ökat med 2,1 Mkr och 

spillvatten med 1,2 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att taxan höjts samt 

ökad förbrukning. 

Om vi bortser från taxehöjningen har förbrukningen ökat för vatten med 75 tkbm som motsvarar 926 

tkr och för spill med 73 tkbm, som motsvarar 956 tkr jämfört med utfall 2021.  

Högre förbrukning under sista kvartalet 2022 beror på inkomna årliga avläsningar efter att vi skickat 

ut självavläsningskort i Örkelljunga under september månad. Vi har fått in svar från 90% av 

Örkelljungas kunder.  

Jämförelsen mellan budget och utfall för 2022 visar att det faktiska resultatet har minskat med 9% 

för vatten och 106 för spillvatten. Även jämförelsen med prognos 3 visar lägre förbrukningen med 

4%. 



Intäktsuppföljning av VA-intäkter Örkelljunga 2022

December                    Ackumulerat

Innev år Fg år Innev år Fg år

Brukningsintäkter efterfakturerade 2021

Vatten

Grundavgift -                    -                    235 998             

Lägenhetsavgift -                    -                    458 498             

Rörlig avgift -                    -                    1 844 061          

Spillvatten

Grundavgift -                    -                    225 129             

Lägenhetsavgift -                    -                    352 859             

Rörlig avgift -                    -                    2 055 792          

Avgår periodiserat 2021 -                    3 498 000 -         

Summa intäkter -                    -                    5 172 336          -                    

Brukningsintäkter  2022

Vatten

Grundavgift 1 040 712       618 604           4 073 497          3 461 565       

Lägenhetsavgift 746 715           628 046           3 078 311          1 521 292       

Rörlig avgift 1 317 468       901 357           6 083 312          3 951 361       

Spillvatten

Grundavgift 1 029 731       722 728           4 029 865          3 652 666       

Lägenhetsavgift 404 388           456 869           1 635 979          725 341           

Rörlig avgift 1 216 860       1 063 295       5 163 533          4 010 648       

Summa intäkter Q1 2022 5 755 874       4 390 899       24 064 497       17 322 872     

Övriga VA intäkter

Summa övriga intäkter 23 422             -                    75 933               -                    

Totala brukningsintäkter 5 779 296       4 390 899       25 814 767       17 322 872     

Period



Analysavvikelse av VA-intäkter Örkelljunga 2022

December Avvik.

(tkr) Innev år Fg år Ack. 2022 2021 tKbm Kvant Pris Totalt

Brukningsintäkter: Totalt

Vatten

Fasta intäkter 7 152 4 983 2 169 2 169 2 169

Rörliga intäkter 6 083 3 951 2 132 494 419 75 926 1 205 2 132

S:a Vatten 13 235 8 934 4 301 3 374 4 301

Spillvatten

Fasta intäkter 5 666 4 378 1 288 1 288 1 288

Rörliga intäkter 5 164 4 011 1 153 396 323 73 956 197 1 153

S:a Spillvatten 10 829 8 389 2 441 1 485 2 441

Summa brukningsintäkter 24 064 17 323 6 742 890 741 149 1 882 4 859 6 742

Övriga intäkter 76 76 76 76

Totala brukningsintäkter 24 140 17 323 6 818 890 741 149 1 882 4 935 6 818

Fakt tKbm DifferensAckumulerat

Beloppet ack. innevarande år inkluderar inte fakturerat 2022 som levererades 2021.



Storkunder Örkelljunga 2022, Ack.
December

(tkr) Fast Rörlig VA Total

Namn avgift avgift tKbm netto

Örkelljunga Högkullen 1 Och 2 Fastighets 143 1 441 65 1 584

Örkelljunga Ankaret 12 Och 13 Fastighets 115 697 31 811

Continental Bakeries North Europe AB 65 702 50 768

Örkelbo Fastighets AB 217 527 22 744

Örkelljunga Kommun - Soc 173 276 12 449

Sjödin Örkelljunga AB 101 342 14 443

Örkelljungahus Korgarna AB 131 304 12 435

AB Kronan 8 12 400 19 412

Fagerhultfastigheter 1 AB 43 353 16 396

Örkelljunga Kommun -Ubf 246 136 6 383

Rb Brf Örkelljungahus Nr 3 77 268 12 345

Sjödin Åsljunga AB 50 200 9 250

Brännborn Fastigheter AB 89 136 6 225

Specialfastigheter Sverige AB 33 184 8 217

Summa: 1 494 5 966 280 7 461

2022
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Vatten är en förutsättning för allt liv

och vår viktigaste naturresurs.

I Sverige har vi vant oss vid en ovanlig lyx:

rent, friskt dricksvatten direkt ur

kranen. Vi alla behöver förstå och

uppskatta det värdefulla vattnet.

För att även i framtiden ha rent vatten 

måste vi idag övergå till en mer hållbar 

 vattenanvändning. 



3

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 
är ett kommunalt VA-bolag som bildades 2009 
och ägs idag till lika stora delar av 

BJUV, BÅSTAD, HELSINGBORG,
LANDSKRONA, PERSTORP, SVALÖV, 
ÅSTORP OCH ÖRKELLJUNGA. 

NSVAs uppdrag är att förse över 250 000 invå-
nare och företag i regionen med dricksvatten 
av högsta kvalitet. Att ta hand om avlopps-
vatten, rena det och återföra till naturen är en 
del av fundamentet för ett hållbart samhälle – 
vattnets kretslopp.

Vi ska säkra VA-kompetens i regionen, skapa 
en optimal utveckling av det regionala VA- 
systemet och vara ett föredöme för samverkan 
i nordvästra Skåne. Tillsammans med VA SYD 
och Sydvatten driver vi bolaget Sweden Water 
Research.  Vi forskar om vatten och utvecklar 
nya effektiva lösningar för att möta vatten-
tjänstbranschens framtida utmaningar.

34
CENTRALA 
STÖD-
FUNKTIONER

8VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

12ÖVERGRIPANDE 
EKONOMISK 
KOMMENTAR

18 LEVERERA 
DRICKSVATTEN

38
KOMMUNERNAS 
VATTENÅR

104
MÅLUPPFÖLJNING

NSVAs verksamhetsberättelse 2022

  4 Året i korthet

  6 VD har ordet

  8 Vårt hållbarhetsarbete

12 Övergripande ekonomisk 
 kommentar

14  Kommentar utfall driftskostnader  
 per ägarkommun

18 Leverera dricksvatten

20 Rena spillvatten

22 Omhänderta dagvatten

24 Forskning och utveckling

26 Kommunikation

32 Kundnära tjänster

34 Centrala stödfunktioner

38  Kommunernas vattenår
 
 38  Bjuv

 48 Båstad 

 58  Helsingborg

 68  Landskrona

 78  Perstorp

 88  Svalöv

 98  Åstorp

 108  Örkelljunga

118 Måluppföljning



54

Året i korthet

MAR

JAN

FEB

JUN

APR

MAJ

Ett stort arbete gjordes med att 
korrigera felaktiga fakturaut-
skick i Örkelljunga. I slutet av 
året fanns några kundärende 
kvar att hantera.

4 års arbete och cirka 25 km 
 vattenledningar är nedgrävda. 
NSVA och Sydvatten har arbetat 
från olika håll för att säkra vatten-
tillgången till 2 500 fastigheter i 
bland annat Torekov, Förslöv med 
omnejd. Etapp 1 av 3 är klar.

Kungligt besök på Recolab när 
H22 City Expo inleds i Helsing-
borg. Kronprinsessan Victoria 
 besökte denna kreativa och infor-
mativa miljö med fokus på stads-
utveckling kring VA, avfall, energi 
och återvinning. Samtidigt var 
 stadens tillfälliga toaletter fyllda 
med ”skitviktig” information och 
alla vattenbarer med ”prima 
 vatten”-budskap från NSVA.

NSVA tar över VA-faktureringen  
till kund från Perstorps kommun. 
Nu fakturerar NSVA sju av åtta 
ägarkommuner.

Ny avstängningsfunktion installe-
rad på vattentornet i Billesholm, 
som nu kan stängas av för tillfälligt 
underhåll när så behövs.

Invigning av Filborna vattentorn  
i Helsingborg. Vattentornet vann 
Kasper Salin-priset i april som 
 delas ut av Sveriges arkitekter 
 varje år. Plakett i brons är uppsatt 
på vattentornet.
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Studiebesök för styrelsen och 
ledningsgruppen.Rörnätfickbe-
sök i sina nya lokaler i Landskrona, 
det nedlagda Källby vattenverk  
i Lund som har fått nytt liv som 
testbädden Källby vattenverkstad – 
en arena där innovationsföretag, 
universitet och driftverksamhet 
samt Bolmens forskningsstation 
med inriktning på vattenforskning, 
blev de tre intressanta besöken  
för dagen.

SEP

JUL

AUG

DEC

OKT

NOV

Världens största VA-kongress  
i Köpenhamn med 3500 deltagare. 
NSVA var representerat i den 
svenskapaviljongen,påflera
 seminarier och work-shops. Vi 
 arrangerade en Technical Tour  
till Sverige med temat ”Swedish  
Living Labs for a water smart 
future”.

Kulturresan startar inom NSVA. 
NSVA bildades 2009 med 90 
 anställda, 2022 är vi 230 medar-
betare. Ägarkommuner har till-
kommit,flerkundersomkräver
service, och inte minst har om-
världen förändrats. Nu behövs 
nya förutsättningar för att 
 organisationen ska attrahera  
och engagerar människor till  
vårt företag. Grundarbetet har 
påbörjats.

VA-taxeförslag för 2023 skickas
till kommunerna för beslut i 
 augusti. För första gången i NSVAs 
historia krävdes en justering av  
förslaget jämfört med det som  
presenteratsiAffärsplanenpå
grund av världsläget och de kraf-
tigt ökande kostnaderna för el, 
 kemikalier, asfalt och drivmedel.

Ellen Edefell, nybakad doktor och 
anställd på NSVA, försvarade sin 
doktorsavhandling som heter Per-
spectivesonbiofilmsforremoval 
of organic micropollutants in waste-
waterochbeskriverhurbiofilmer
kan användas för att minska ut-
släppen av läkemedelsrester och  
andra organiska mikroföroreningar 
från avloppsreningsverk i MBBR- 
processer och i kombination med 
ozonering och aktivt kol.

Högre vattenförbrukning under 
sommaren men inga bevattnings-
förbud i någon kommun är gläd-
jande resultat. I Båstads kommun 
 har de nya vattenledningarna 
från Sydvatten kopplats in. De 
 kapacitetshöjande åtgärderna  
vid vatten verket i Eskilstorp har 
också bidragit.
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VD har ordet
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2022 HAR VARIT ET T ÅR  då pandemiperio-
den övergick i ett nytt läge på grund av Rysslands 
invasion av Ukraina. Trots det svåra världsläget och 
nya förutsättningar har vi tillsammans genomfört 
vårt uppdrag att drifta, underhålla och utveckla VA- 
systemen på ett imponerande sätt. 

Konsekvenserna av först pandemin och sedan kriget 
har varit tydliga i verksamheten och hanteringen av 
ökande kostnader i kombination med brist på vissa 
materiel har gjort situationen alltmer utmanande. 
Redan i maj inrättades ett investeringsråd där pro-
jekt med stora kostnadsökningar på grund av om-
världsfaktorer värderas utifrån nödvändighet att 
genomföra just nu. En del projekt har pausats och 
flyttats fram i tid. Bedömningen är att det uppskru-
vade prisläge som finns just nu på bland annat as-
falt inte kan bestå över tid.

Projektportföljen är även under rådande förutsätt-
ningar fortsatt stor och bedöms växa framöver med 
genomförande av nödvändiga re- och nyinveste-
ringar. De prioriteringar som görs vid val av genom-
förande av projekt just nu innebär att tempot be-
höver ökas när priserna sjunker framöver. 

Anslutningen av Båstads sydsida till Sydvatten 
 följer budget och plan, vattentornet i Helsingborg 
är äntligen i full drift med en tät liner. I Åstorp går 
det trögt med projektet att bygga ett nytt vatten-
verk på grund av markfrågor.

Arbetet med de utvecklingsprojekt som initierades 
efter ägarnas genomlysning av verksamheten har 
fortgått under året och flera processer ses över. Den 
största handlar om VA-anmälan där flera avdel-
ningar är involverade för att göra det enklare för 
kunden. Resultatet av projektet kommer inarbetas i 
verksamheten under de kommande åren.

En översyn av bolagets ägardirektiv har också ge-
nomförts och beslutsprocessen för att anta ett nytt 
ägardirektiv förväntas påbörjas i de åtta ägarkom-
munerna efter årsskiftet. En av förändringarna som 
föreslås är att rollen som kontaktperson på kom-
munen försvinner och det blir NSVAs ansvar att 
rapportera alla VA-frågor direkt till kommunstyrel-
ser och nämnder. Det stämmer väl överens med det 
resultat som framkom i en enkät kring vatten- och 
avloppsfrågor som politiker i de nämnder och kom-
munstyrelser som hanterar VA-frågorna som första 
instans svarat på under året.

Affärsplanen färdigställdes som brukligt i mars och 
antogs av styrelsen på mötet i juni. För första 
 gången i NSVAs historia gjordes en förändring av 
för slaget till taxejustering efter affärsplanens fär-
digställande och innan taxornas antagande under 
hösten. En justering av KPI gjordes i underlaget för 
att spegla bolagets kostnader som förändrats kraf-
tigt sedan mars på grund av det rådande omvärlds-
läget med ökade kostnader för främst el, drivmedel 
och asfalt. Trots denna förändring lades ett be-

sparingskrav på 20 miljoner i relation till affärs-
planen inför budget 2023.

Alla avdelningar på NSVA har gjort ett fantastiskt 
arbete med att hitta potentiella sätt att minska 
kostnaderna, men framförallt har underhållsinsats-
er och utvecklingsprojekt fått stryka på foten. Be-
dömningen är att det inte går att spara mer i verk-
samheten nu utan att det får större konsekvenser 
för de kommunala vatten- och avloppstjänsterna.

De senaste åren har NSVA förändrats; det har kom-
mit in två nya kommuner, nya driftområden har 
skapats, många nya medarbetare och chefer har 
kommit på plats och omvärldens krav blir allt 
 större, både från kunder och myndigheter. Allt det 
sammantaget gör att bolagets själ och hjärta ham-
nar i fokus. Under hösten påbörjades ett kultur- och 
värdegrundsarbete som kommer att löpa med hjälp 
av ett externt processtöd under 2023 och efter  
det fortsätter arbetet med oss själva som drivande 
krafter.

Nu ser vi fram emot ett nytt år med nya utmaningar, 
och gärna en omvärld som kommer till sans.

Ulf Thysell, vd
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Projekt Status Period Kommentar

Saneringsplan  
Öresundsverket S 
linjen

Avslutad – med 
planeradeffekt

210101
221231

Saneringsplan för södra 
linjen i Helsingborg är 
klar och kommer att 
redovisas för ALG 17/1.

Saneringsplan  
Ekebro

Avslutad – med 
planeradeffekt

210101
220630

Analys av data i FCF 
pågår för närvarande. 
Saneringsplanen  
bedöms kunna vara klar 
till årsskiftet.

Saneringsplan 
Hedhuset

Avslutad – med 
planeradeffekt

180101
221231

Saneringsplan för  
Hedhuset/Ängstorp  
klar och kommer att 
redovisas för ALG 13/2.

Bjuv

Båstad

Helsingborg

Landskrona

Perstorp

Svalöv

Åstorp

Örkelljunga

Vårt hållbarhetsarbete

GLOBALT 
MÅL

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

DELMÅL VI ARBETAR AKTIVT MED 
OCH HUR VI GÖR DET

HUR GÅR DET? (HBI) *
2022

MÅL VI ARBETAR MED FÖR ATT
FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

6.1 SÄKERT DRICKSVATTEN FÖR ALLA
Tillgång till säkert vatten (både nu och i framtiden) regleras 
av Vattentjänstlagen, men gäller bara inom verksamhets-
området. Ser till att det finns tillräckliga skyddsbarriärer   
på vattenverken. Bygger ut VA-systemen på landsbygden.

6.3 FÖRBÄTTRA VATTENKVALITET OCH  
AVLOPPSRENING SAMT ÖKA ÅTERANVÄNDNING 

Bygger ut VA-systemen på landsbygden (Lav 6§). Testar 
 sorterande avloppssystem. Förbättrar befintliga och   
bygger nya avloppsreningsverk. 
 

6.4 EFFEKTIVISERA VATTENANVÄNDNING 
OCH SÄKER VATTENFÖRSÖRJNING 

Driver informationskampanjer för en hållbar hushållning 
med vatten. Genom regionala dricksvattenplaner, vatten-
skyddsområden och reservvattentäkter säkerställs tillgång-
en på dricksvatten på lång sikt. Bygger nya vattenverk.

6.5 INTEGRERAD FÖRVALTNING AV VATTENRESURSER 
Genom upprättande av regionala dricksvattenplaner, 
VA-planer, reservvattentäkter och kapacitetsredundans  
för att säkerställa en god förvaltning av vattenresurserna.

6.6 STÖD LOKALT ENGAGEMANG 
I VATTEN- OCH SANITETSHANTERING 

Informerar medborgarna och stödjer dem i upprättandet 
av gemensamhetsanläggningar för VA alternativt utvidgar 
verksamhetsområdet om så är mest lämpligt. 

Själva grunden för NSVAs existens – att tillhanda-
hålla rent dricksvatten till invånare och företag i 
ägarkommunerna och sedan ta hand om avlopps-
vattnet och rena det innan det återförs till naturen
– är ett av fundamenten för ett hållbart samhälle. 
Branschorganisationen Svenskt Vattens utmärkta 
utblick för VA-branschen mot 2050 gäller även för 
vår verksamhet och vi pratar om:

• det hållbara och cirkulära samhället
• det smarta och funktionella samhället
• det resilienta samhället

NSVA arbetar varje dag med dessa uppgifter och 
mycket av det som innefattas i FNs globala håll-
barhetsmål.

Det innebär bland annat:
•  Att våra reningsverk klarar villkor och ut-

släppskrav, vilket redovisas i bolagets  
miljöredovisning.

•  Att dricksvattnet vi levererar uppfyller  
Livsmedelsverkets villkor.

•  Att våra ledningsnät uppfyller de dimensione-
ringskrav som gäller.

•  Att vi planerar och är redo för framtida ut-
maningar såsom kraftigare regn, stigande havs-
nivåer, sämre råvatten, ökande vattenförbruk-
ning och krav på rening av fler ämnen i våra 
reningsverk.

• Att VA-systemen och vår verksamhet är lång-
siktigt hållbara vilket vi mäter genom att vara 
gula eller gröna i alla parametrar i Svenskt  
Vattens Hållbarhetsindex (HBI).

Hälsomässigt
säkert vatten

Vatten-
kvalitet

Leverans-
säkerhet

VA-
planering

Hushållning med 
ändliga resurser

Miljö-
krav

* Svenskt Vattens Hållbarhetsindex visar på verksamhetens långsiktiga hållbarhet 
ur  ett antal parametrar. Värderingen är grönt, gult och rött, där grön och gul 
indikerar en hållbar utveckling och där röd färg indikerar att parametern inte 
är långsiktigt hållbar. Vi anser att en verksamhet som ska vara ”garanten för en 
hållbar utveckling” ska vara grön eller gul i samtliga parametrar.
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Projekt Status Period Kommentar

Tillstånd enligt 
miljöbalken 
Avloppsrening

Avslutad – med  
avvikandeeffekt

Arbetet med att söka nya miljötillstånd enligt fram-
tagen priolista har fortgått. Tyvärr är handlingstiderna 
långa och de miljötillstånd som har meddelats under 
de senaste två åren har antingen överklagats eller 
återkallats.

Slamkvalitet Avslutad – med  
planeradeffekt

200101
221231

Slammålen stäms av halvårsvis.
Analyssvar för 2022 kommer i slutet på Januari 2023. 
När analyssvar har kommit  skrivs analyssvar och 
 kommentarer in i Stratsys.

Framtagande av  
en övergripande 
slamstrategi

Avslutad – med  
avvikandeeffekt

200101
221231

Arbetet med slamstrategin har prioriterats ned p g a 
resursbrist. Anledningen till nedprioriteringen av just 
denna fråga beror på att inga ytterligare beslut kommit 
angående den slamutredning som genomförts på 
nationell nivå om den framtida slamhanteringen.

Bjuv

Båstad

Helsingborg

Landskrona

Perstorp

Svalöv

Åstorp

Örkelljunga

GLOBALT 
MÅL

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

DELMÅL VI ARBETAR AKTIVT MED 
OCH HUR VI GÖR DET

HUR GÅR DET? (HBI) *
2022

MÅL VI ARBETAR MED FÖR ATT
FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN
Genom att rena avloppsvatten och dagvatten bidrar vi till 
att minska städernas påverkan på miljön. Hela VA-sektorn 
bidrar till att minska städernas påverkan på miljön.

Hushållning 
med ändliga resurser

Miljö-
krav

Projekt Status Period Kommentar

Dagvattenmodell 
Båstad

Ej påbörjad 220101
251231

Ej påbörjad, kommer få ny tidplan vid framtagande av 
affärsplan24–26.

Dagvattenplan 
Landskrona

Avslutad – med  
planeradeffekt

200101
220630

Levererad från konsult i början på maj. Information 
till kommunen och berörda grupper planeras innan 
sommaren.

Dagvattenmodell 
Svalöv

Ej påbörjad 220101
261231

Ej påbörjad kommer få ny tidplan i samband med 
affärsplan24–26.

Dagvattenmodell 
Åstorp

Avslutad – med  
planeradeffekt

210101
231231

Modell framtagen. Kalibrering sker 2023.

Dagvattenmodell 
Helsingborg

Avslutad – med  
avvikandeeffekt

200101
221231

Projektet har skjutits fram p.g.a. bristande resurser.
Planeras att slutföras under våren 2023.

Uppdatering av  
dagvattenplan 
Åstorp

Avslutad – med  
avvikandeeffekt

220101
221231

Eftersom resurs för att bedriva arbetet från NSVAs 
sida kom på plats först under maj och arbete kom 
igång senare än vad som planerats kommer projektets 
slutförande förskjuts in i 2023.

Bjuv

Båstad

Helsingborg

Landskrona

Perstorp

Svalöv

Åstorp

Örkelljunga

GLOBALT 
MÅL

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

DELMÅL VI ARBETAR AKTIVT MED 
OCH HUR VI GÖR DET

HUR GÅR DET? (HBI) *
2022

MÅL VI ARBETAR MED FÖR ATT
FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

13.1 STÄRK MOTSTÅNDSKRAFTEN  
MOT OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGAN  

TILL KLIMATRELATERADE KATASTROFER
Bidrar till klimatanpassning i både planering och utförande.

Va-planering Klimatanpassning och 
översvämningssäkerhet

* Svenskt Vattens Hållbarhetsindex visar på verksamhetens långsiktiga hållbarhet 
ur  ett antal parametrar. Värderingen är grönt, gult och rött, där grön och gul 
indikerar en hållbar utveckling och där röd färg indikerar att parametern inte 
är långsiktigt hållbar. Vi anser att en verksamhet som ska vara ”garanten för en 
hållbar utveckling” ska vara grön eller gul i samtliga parametrar.
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Bjuv

Båstad

Helsingborg

Landskrona

Perstorp

Svalöv

Åstorp

Örkelljunga

Läs mer om Villkorsefterlevnad i Miljöberättelsen 2022.

GLOBALT 
MÅL

DELMÅL VI ARBETAR AKTIVT MED 
OCH HUR VI GÖR DET

HUR GÅR DET? (HBI) *
2022

MÅL VI ARBETAR MED FÖR ATT
FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

14.1 MINSKA FÖRORENINGARNA I HAVEN Miljö-
krav

* Svenskt Vattens Hållbarhetsindex visar på verksamhetens långsiktiga hållbarhet 
ur  ett antal parametrar. Värderingen är grönt, gult och rött, där grön och gul 
indikerar en hållbar utveckling och där röd färg indikerar att parametern inte 
är långsiktigt hållbar. Vi anser att en verksamhet som ska vara ”garanten för en 
hållbar utveckling” ska vara grön eller gul i samtliga parametrar.
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Ekonomiskt utfall
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DRIF TSKOSTNADER

Det har varit det ekonomiskt mest turbulenta året  
i NSVAs historia med snabbt stigande priser på  
flera av våra kritiska varor och tjänster. Mot den 
bakgrunden är det inte utan stolthet vi kan notera 
att den totala VA-verksamheten kostnadsmässigt 
ligger på budget. Inkluderas de externa intäkter 
från gasförsäljning och externa FOU-uppdragen är 
nettokostnaden 2,1 procent lägre än budget.

Störst betydelse för att kostnaderna inte ökat har 
vår prissäkringsstrategi för elkostnaderna haft.  
Genom att arbeta med successiva säkringar har vi 
kontroll på vad kostnadsutfallet i närtid kommer 
att bli. Efterhand som nya säkringar görs, kommer 
naturligtvis en stadigvarande högre nivå också att 
påverka oss och hänsyn för detta tas i kommande 
budgetar.

Stor betydelse hade det också att vi agerade snabbt 
när priserna under våren steg på bland annat asfalt 
och byggmaterial. Efter att ha förankrat med NSVAs 
ägarråd och styrelse informerade vi i maj våra 
 kommuner om åtgärder som vidtagits. Dessa inne-
bar att vi sköt på ej akuta åtgärder som drabbats av 
särskilt stor prisuppgång, till exempel fastighets-
underhåll och entreprenadintensiva förebyggande 
åtgärder. Åtgärder som inte genomförts, planeras in 
framöver.

Den totala VA-kostnaden stämmer överens med 
budgeten, medan den totala driftkostnaden är 7,6 
Mkr högre än budget. Under övrigt redovisas främst 

Övergripande ekonomisk kommentar

VATTENTJÄNST 2022 BUDGET 2021

Dricksvatten 230 094 233 907 209 149

Spillvatten 161 233 160 211 146 653

Dagvatten 55 492 52 652 57 412

Summa VA kostnad 446 819 446 770 413 214

Övrigt 15 028 7 491 18 363

Summa totalkostnad 461 847 454 261 431 577

NSVA DRIF TSKOSTNADER TKR

FUNKTION 2022 BUDGET 2021

Vattenproduktion 18 669 39 275 19 250

Avloppsrening 54 833 106 105 59 860

Ledningsnät 284 017 338 620 359 388

Summa 357 519 484 000 438 498

NSVA INVESTERINGAR TKR

kostnader där vår kompetens och våra VA-avtal an-
vänds av kommunernas skattekollektiv, som vid 
 exploateringar. Storleken på den är därför natur-
ligtvis svår att förutse. Under 2022 har vi därutöver 
arbetat för skattekollektiven gällande H22 och be-
lysning på vattentornet i Helsingborg samt hjälpt 
till med VA för tillfällig flyktingmottagning i Svalöv. 

I VA-kostnaden inkluderas NSVAs andel av driften 
för vårt forskningsbolag Sweden Water Research. 
Årets behov underskred dock budget med 986 Tkr. 
Kostnaden för företagsledning och staber blev 1 450 
Tkr lägre än budget. Förutom att bankkontot gett 
oss en oväntad ränteintäkt på 650 Tkr, har vi avvak-
tat med utvecklingen av inköpsfunktionen i väntan 
på ägarbeställd utredning. I gengäld har IT-kostna-
derna blivit högre efter ett styrelsebeslut att skynda 
på säkerhetshöjande åtgärder.

INVESTERINGAR

Genomförande av investeringar i VA-anläggningar-
na är en omfattande del av verksamheten som kan 
påverkas både i omfattning och tid av externa fak-
torer. Riktigt stora projekt påverkar också den eko-
nomiska omsättningen mycket. Under 2022 har 80 
procent av budgeterade medel använts, vilket kom-
menteras per kommun nedan. Liksom för driften har 
genomförandegraden påverkats av de under  våren 
snabbt stigande priserna på entreprenadtjänster, 
byggmaterial och asfalt. Vi har under en stor del av 
året gjort nya bedömningar av om projektet ska ge-
nomföras eller skjutas på efter att ha övervägt den 
kortsiktiga nyttan mot den högre kostnaden.
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I avvikelserna mot budget ovan inkluderas de tidi-
gare kommenterade posterna SWR och staber med 
totalt +2,4 Mkr. 

En del av kostnadsökningarna ovan avser VA, men 
finansieras delvis av annan part än kollektivet, till 
exempel genom utvecklingsbidrag. Därför är för-
ändringar av övriga intäkter mot budget också in-
tressant. I Helsingborg har vi av avtalsskäl behövt 
kompensera överenskommen försäljningskvantitet 
genom att köpa in naturgas. Det extra inköpet blir 
en kostnad och vidareförsäljningen en intäkt. 

Eftersom vi bestämde att inte genomföra åtgärder 
som var tydligt tillfälligt överhettade, som kostnad 
för byggmaterial har vi, när prisökningar på annat 
inte överträffar den neddragningen, lägre kostnad 
än budget.

Kommentar utfall driftskostnader per ägarkommun

Större avvikelser kommenteras nedan per kommun. 

I  BJUV  är kostnaderna 1,8 Mkr lägre än budgeterat. 
Dricksvattenavdelningens 0,8 Mkr lägre kostnader 
beror på mindre genomfört underhåll av maskiner 
och fastigheter samt att ytterligare avställningsåt-
gärder på Borgavad inte behövde genomföras.

Rörnät rapporterar att ledningsnätet i kommunen 
utifrån drift och underhåll i stort är väl fungeran-
de och att antal läckor varit betydligt färre än året 
innan. Genom att ha bromsat proaktiva åtgärder, så 
har man trots prisökningen ett kostnadsutfall som 
är 1,0 Mkr lägre än budget. Ledningsnätet har dock 
stora problem med kapacitetsbrist, så när stora 
regnmängder kommer, bräddar systemet.

I  BÅSTAD  har rivning av gamla reningsverket 
Hedhuset åter skjutits fram och vi har därför 3 Mkr 

NSVA DRIF TSKOSTNADER TKR

VATTENTJÄNST UTFALL BUDGET AVVIKELSER
ÖVRIG INTÄKT 

AVVIKELSE
NETTO

AVVIKELSE AVVIKELSE %

Bjuv 33 390 35 207 1 817 26 1 843 5,2%

Båstad 41 208 41 312 104 170 274 0,7%

Helsingborg 212 417 206 060 -6 357 8 365 2 008 1,0%

Landskrona 71 090 76 247 5 157 652 5 809 7,6%

Perstorp 16 973 16 268 -705 -262 -967 -5,9%

Svalöv 27 866 28 850 984 313 1 297 4,5%

Åstorp 24 587 25 114 527 101 628 2,5%

Örkelljunga 19 288 17 712 -1 576 43 -1 533 -8,7%

Summa 446 819 446 770 -49 9 408 9 359 2,1%
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lägre kostnader för detta.  Totalt slutar dock av-
vikelsen endast på +0,1 Mkr mot budget. Rörnät 
har ett överdrag med 1,4 Mkr. Betydligt fler av-
loppsstopp än tidigare, många akuta åtgärder och 
fler renoveringar av anordningar är tillsammans 
med prisökningar de främsta orsakerna. Kundnära 
tjänsters överdrag på 1,0 Mkr beror till hälften på 
ej budgeterad utredning av vattenmätare och tax-
or om vattenmätning införs generellt i kommunen, 
men också på att grunden för kostnadsfördelningen 
av den gemensamma kundtjänstfunktionen nume-
ra är antalet kunder och inte den som i övrigt gäller 
generellt för avdelningarna, nämligen de direkta 
kostnaderna. Slutligen påverkar det 25 Mkr lägre 
investeringsutfallet, också storleken på kommu-
nens andel av rättvist pris med drygt 0,4 Mkr.

I  HELSINGBORG  hamnar kostnadsöverdraget 
på 6,4 Mkr. Med intäkter inkluderade blir dock net-
tokostnaden för VA-verksamheten 2,0 Mkr lägre än 
budget. 5,1 Mkr av de högre kostnaderna beror på 
inköpt gas för att leva upp till leveransavtalet med 
köparen av gasen som produceras på reningsverket. 
Gasintäkterna är samtidigt 7,7 Mkr över budget, 
med andra ord det kompenseras mer än väl. För 
avdelning Avloppsrening har prisökningar på ke-
mikalier, slamhantering, med mera, belastat med 
0,8 Mkr liksom en kostnad för utredning av läkeme-
delsrening, medan vi har lägre kostnader då vi inte 
genomfört en förstudie för muddring vid Knähaken 
liksom vi dragit ner på planerat fastighetsunderhåll.

Avdelning Rörnät, som har ett överdrag på 1,4 Mkr, 
rapporterar om färre läckor, men fler och större led-

ningsras. Under året har mätarverkstaden flyttat till 
Rörnäts lager i Helsingborg på Grönstensgatan och 
kostnaden för anpassningar har tagits av Rörnät. 

Avdelning Ledningsnät och Projekt, som har använt 
1,6 Mkr mindre än budget, har generellt utfört färre 
utredningar under året eftersom trycket varit stort 
i övriga kommuner. Detsamma gäller mängden in-
mätningar. Detta har också lett till att avdelnings-
intern overhead belastar Helsingborg mindre.

Avdelning Kundnära tjänster har 0,8 Mkr lägre 
kostnader än budgeterat. Lägre kostnader beror på 
färre mätarbyten men också delvis billigare mätare 
då det varit leveransproblem av de nya digitala som 
står för den större avvikelsen. Extern kommuni-
kation har också blivit billigare än budgeterat, där 
vi utfört kommunikationsinsatser för bland annat 
Filborna vattentorn och RecoLab i egen regi istäl-
let för med konsulthjälp. På främst kundservice 
har vi haft utmaningar under året och därför tagit 
in externt stöd samt extra bemanning, vilket ökat 
kostnaderna.

Därutöver tillförs Helsingborgs VA 1,7 Mkr i över-
skott från RecoLab-verksamheten, vilket inte inklu-
deras i totalsiffran. Denna verksamhet finansieras 
förutom av NSVAs Helsingborgskollektiv också av 
Öresundskraft och NSR. Överskottet från verksam-
heten ska täcka avskrivningar och räntor som redo-
visas hos Helsingborgs stad.

I  L ANDSKRONA  blev kostnaderna 5,2 Mkr lägre 
än budget. Flera avdelningar bidrog till detta. Kost-

naden till Sydvatten var dock 0,2 Mkr högre, då 
vattenleveransen varit högre än förväntat. Dricks-
vattenavdelningen har därutöver 1,1 Mkr lägre 
kostnader främst tack vare en stabil verksamhet i 
kommunen och att vi på kort sikt kan hålla igen på 
förebyggande åtgärder som är tillfälligt dyra. Men 
det beror också på en svårtillsatt vakans som gjort 
att vi inte genomfört förebyggande säkerhets- och 
utredningsarbete som planerat.

Avdelning Avloppsrening redovisar 2,5 Mkr lägre 
kostnad än budget och har stoppat planerat fast-
ighetsunderhåll för 2,1 Mkr. Därutöver har prisök-
ningar och ökade kostnader för dålig slamkvalitet 
mer än väl kompenserats av effektiviseringar, små 
besparingar och att en del proaktivt uppströmsar-
bete inte genomförts på grund av vakanser. 

Rörnät ser ut att hålla budget (+0,1 Mkr), men där 
gömmer sig en stor kostnadsökning för uppsätt-
ningen av vårt nya rörnätslager samtidigt som en 
lagerinventering gav oss en stor positiv lagerdiffe-
rens. 

Kundnära tjänster (+1,3 Mkr) har prioriterat mätar-
byten i Landskrona, men ligger ändå väsentligt läg-
re i kostnadsutfallet än budget. Genom att fördel-
ningsgrunden numera är antalet kunder i stället för 
som tidigare de direkta kostnaderna för vår kund-
tjänst ger Landskrona lägre kostnader än tidigare.

I  PERSTORP   är överdraget 0,7 Mkr mot budget. 
Två åtgärder har beslutats av och förankrats med 
kommunen efter att budgeten lagts. Dels överläm-

nades faktureringen till NSVA i början av året, vil-
ket kostade 0,5 Mkr i konverteringskostnader med 
mera, dels har en luft- och vattenspolning genom-
förts för 0,5 Mkr. 

Då spolningen varit en prioriterad åtgärd för att 
förbättra dricksvattenkvaliteten har avdelning 
Dricksvatten (+0,5 Mkr) hållit igen på andra viktiga, 
men inte lika kritiska åtgärder, främst utredningar, 
för att skapa utrymme för denna.

Rörnäts totala överdrag på 1,1 Mkr beror förutom 
på ovan också på fler vattenläckor och en del av 
kostnaden för att flytta samman Rörnät norr till en 
gemensam lokal i Örkelljunga.

Avdelning Avloppsrening (-0,4 Mkr) har med en 
smalare budget inte kunnat kompensera prisök-
ningar genom neddragningar på underhåll, utan vi 
har istället haft akuta haverier som ökat kostnads-
utfallet. 

Istället har avdelning Ledningsnät och Projekt 
(+0,8 Mkr) kompenserat genom att hålla utredning 
och planering på lägsta möjliga nivå.

I  SVALÖV  är nettokostnaden 1,0 Mkr lägre än 
budgeterat. Mindre leverans från Sydvatten (+0,2 
Mkr) samt att avdelning Dricksvatten (+0,4 Mkr) 
har hållit igen på förebyggande åtgärder som är 
tillfälligt dyra, men också då en svårtillsatt vakans 
gjort att vi inte genomfört förebyggande säkerhets- 
och utredningsarbete som planerat.
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Avdelning Avloppsrening (+1,0 Mkr) har skjutit på 
planerat fastighetsunderhåll för 0,4 Mkr och i övrigt 
varit återhållsamma med förebyggande åtgärder.

Avdelning Rörnät (-0,1 Mkr) har sedan många år 
ett gemensamt lager för Landskrona och Svalöv i 
Landskrona. Svalöv belastas därför med en andel 
av den fördyrade lageretableringen, men tillförs 
också en andel av den positiva lagerdifferensen. 
Avdelning Ledningsnät och Projekt (-0,4 Mkr) har 
dels påbörjat arbete med saneringsplaner 2022 som 
var planerat till 2023 samt haft restkostnader för ett 
projekt som redan avslutats.

I  ÅSTORP  (+0,5 Mkr) har avdelning Dricksvat-
ten det största underdraget (+0,4 Mkr). Allmän 
återhållsamhet av förebyggande, ej akuta åtgärder, 
samt lägre kostnad för kemikalier än budgeterat är 
de främsta orsakerna. 

I  ÖRKELL JUNGA  har vi det största överdraget 
mot budget -1,6 Mkr. Örkelljunga är vår nyaste 
kommun och därför känner vi inte system och an-
läggningarna lika bra som i övriga kommuner. På 
avdelning Avloppsrening (-0,4 Mkr) har prisökning-
arna (-0,3 Mkr) inte kunnat kompenseras. 

Rörnät (-0,9 Mkr) har lagt 0,3 Mkr för att få till sin 
nya lokal (genomgående begagnad, men fin utrust-
ning), samt har haft 25 procent fler läckor där flera 
också varit svårlokaliserade.

Kundnära tjänster (-0,5 Mkr) har fortsatt haft myck-
et arbete med faktureringsproblemen som uppstod 
under 2021. 

Avdelning Ledningsnät och Projekt (+0,2 Mkr) har 
hållit igen genom att bland annat inte uppdatera 
verksamhetsområdet som planerat. 

Lägre investeringsutfall än budgeterat ger också en 
mindre återföring av rättvist pris (-0,2 Mkr).



17

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 2   K O M M E N TA R  U T F A L L  D R I F T S K O S T N A D E R  P E R  Ä G A R K O M M U N

som uppvisar 2,5 Mkr under budget. Under 2022 
gjordes en utredning som visar att borrorna i  Dalen 
inte håller rätt kvalité och med detta blev det inte 
längre aktuellt med en eventuell ombyggnad av 
befintligt vattenverk. Det skulle kosta alldeles för 
mycket och kvalitén skulle inte bli bra. Vi jobbar 
vidare under 2023 med att ta fler prover och utreda 
alternativa platser för ett eller två nya vattenverk. 

PERSTORP:  Flera avvikelser på grund av leverans-
problem som till exempel Perstorp RV reservkraft 
som redovisar 1 miljon under budget.  Projektet 
Bäckavägen visar 1 miljon under budget eftersom 
man fortfarande väntar på resultaten av provtag-
ningar och analyser.

Största avvikelsen är för projektet Serviser Nyinv. 
2022 Perstorp som är 1,9 Mkr över budget, på grund 
av en nyanslutning till Frö 3 inklusive cirka 100 
 meter huvudledningar. Arbetet utfördes av Peab 
enligt ramavtal men blev betydligt dyrare än enligt 
egen kalkyl utförd av projektör.

SVALÖV:  Den största avvikelsen är projektet Ste-
nestad som visar 1,7 Mkr över budget. Orsaken är 
att detaljprojekteringens omfattning beträffande 
nytt vattenverk har ökat. Även nya krav på avlopps-
reningsverket har framkommit.

ÅSTORP:  Den stora avvikelsen beror främst på 
två projekt; Nyvång ställverk som redovisar 5,9 Mkr 
under budget. Projektet är försenat och kommer att 
genomföras 2023. Det andra projektet är Relining 
öster om Åstorp som visar 4,6 Mkr under budget. 
Även detta projekt är försenat och fortsätter 2023.

ÖRKELL JUNGA:  Den stora avvikelsen beror 
främst på två projekt Skånes Fagerhult; Feding-
estrand som redovisar 2,2 miljoner under budget 
eftersom budgeten var högre då vi antog att även 
spillvattenledningar skulle behövas läggas om, 
 vilket vi med filmning konstaterade inte behövdes. 
Det andra projektet är Ombyggnad vattenverk VA 

Investeringar omfattar både re- respektive nyin-
vesteringar. I basen ligger en långsiktig reinveste-
ringsplan. Investeringsprojekt kan av både interna 
och externa skäl bli förskjutna i tid, förändras i om-
fattning eller kostnad och ibland helt falla bort. Vi 
har en process och ett regelverk för att hantera så-
dana förändringar inom ramarna för kommunernas 
beslutsprocesser. Några korta kommentarer om de 
större avvikelserna:

BJUV:  Projektet Södra Storg., Industrig., V Ringg., 
Holkledningen E2 redovisar 2,2 miljoner under 
budget. Har varit problem med ej redovisade led-
ningar vilket fortsätter att ge oss problem schakten. 
Det vi tidigare trodde kunde jobbas in har ej blivit 
så. Projektet Ekeby RV slamavvattning visar 1,2 
miljoner under budget, tidplanen reviderades och 
projektet avslutas i februari 2023 i stället.

NSVA UTFALL INVESTERINGAR TKR

UTFALL BUDGET
ANDEL 

AV  
BUDGET

Bjuv 45 178 54 967 82%

Båstad 65 080 91 320 71%

Helsingborg 123 121 188 453 65%

Landskrona 68 856 76 570 90%

Perstorp 14 403 18 439 78%

Svalöv 14 622 12 960 111%

Åstorp 17 291 37 000 47%

Örkelljunga 8 968 17 095 53%

Summa 357 519 496 804 80%

BÅSTAD:  Sydvattenanslutningen uppvisar 22 Mkr 
under årsbudget. Utredning av och framtagande av 
handlingar för den nya reservoarvolymen med till-
hörande tryckstegring har dragit ut på tiden.  Men 
under augusti 2022, efter att markbytet vunnit laga 
kraft under sommaren, startades entreprenaden. 
Under slutet av 2023 är planen att ha anläggningen 
driftsatt.

HELSINGBORG:  Den stora avvikelsen beror 
främst på två stora projekt; Öresundsverket Pole-
ringssteg visar 19 miljoner under budget på grund 
av överklagad upphandling av mekaniska tjänster, 
projektet genomförs 2023. Det andra projektet är 
Johan Banérs gata mellan Ringstorpsvägen och 
Romaresvägen som visar15 miljoner under bud-
get. Entreprenadstart blev senarelagt på grund av 
betydligt högre anbudssummor än vad som budge-
terats och behövde tas i upp i nämnden för beslut, 
projektet fortsätter 2023.

L ANDSKRONA:  Den största avvikelsen är för 
projektet Norra Långgatan, som redovisar 3,3 Mkr 
under budget, är fördröjt på grund av servisunder-
sökningar och att VA-bankens uppgifter inte är 
enligt verkligheten. Projektet har startat igen efter 
julledigheterna och tar nu den sista biten mellan 
Storgatan och Rådhusgatan, förbi polishuset.

Landskrona VT visar 1,5 Mkr under budget och 
 eftersom LEAB fortfarande inte har startat sin 
schakt har budget inte kunnat arbetas upp. Schakt 
för vattenledning startat troligtvis efter sommaren 
2023 och följer sedan LEABs tidplan.
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Leverera dricksvatten

Året då vi inte utlyste något bevattningsförbud. 
Med hjälp av gynnsamt väder och nationella kam-
panjer, hur vi använder dricksvattnet hållbart, så 
har produktionskapaciteten motsvarat behovet av 
dricksvatten. Det var mycket hög förbrukning i 
 Båstad vid midsommar men efter en snabb och in-
tensiv kommunikationsinsats genom till exempel 
uppmaningar i press, utskick via sms så stabilisera-
de sig läget. 

Det har under året tagits vattenprover i överens-
stämmelse med respektive kommuns egenkontroll-
program. I kommuner med egen vattenproduktion 
har det gjorts en kontroll av halten PFAS i rå-
vattenbrunnarna. Senast detta gjordes var 2014. 
Resultatet av årets undersökning visar att det kom-
mande gränsvärdet för PFAS 4 överskrids i 4 brunn-
nar. Med PFAS 4 avses den sammanlagda halten av 
4 specifika ämnen i familjen PFAS.

Den utökade kontrollen av vissa bekämpnings-
medel har också fortsatt med provtagning, dels i 
 råvattenbrunnar, dels på ledningsnätet. Läs mer om 
detta på respektive kommunsidor.

VAR JE DROPPE R ÄKNAS

Förluster av dricksvatten på ledningsnätet är prio-
riterat arbete. Såväl undersökningar, läcksökning 
som åtgärder, kanske främst att laga läckor, är en 

viktig del för att undvika onödiga investeringar när 
mängden dricksvatten inte räcker till. Även genom-
gång av kundregister och utredningar för att hitta 
kunder som inte debiteras dricksvatten är viktigt 
för att jobba efter devisen att varje droppe räknas. 

AK TIV L ÄCKSÖKNING

INDEX TABELL PRODUK TION DRICKSVAT TEN ÅR 2018 = INDEX 100
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Produkten aktiv läcksökning startar när någon 
kommun överskrider 15 procent förluster på led-
ningsnätet. Under året har NSVA arbetat med aktiv 
läcksökning i framför allt Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Perstorp och Åstorp. 

I närtid kommer bedömningen av läckage alltmer 
utgå från värdet ILI (infrastructur leakage index) 
 istället för procent. ILI beskriver det verkliga läcka-
get då hänsyn tas till läckage som är ofrånkomligt. 
Exempel på detta är otillåten förbrukning eller 
 mätar fel. 

För att arbeta smartare med läckage och vatten-
balanser samt hitta avvikande beteenden i distribu-
tionen har NSVA installerat ett system i Landskro-
nas kommun. Efter utvärdering är tanken att kunna 
använda denna typ av system i fler kommuner.

NY TEKNOLOGI TESTAS

I december testades läcksökning på dricksvatten-
ledningsnät med fiber för första gången i Skandina-
vien. NSVA fick bidrag från länsstyrelsen för att 
 utföra testet och gjorde försöken i Bjuv och Hel-
singborg. 

Fibern installerades under tryck i totalt 200 meter 
ledning under noggranna hygienrutiner. Försöken 
var lyckade och vi kunde lokalisera simulerade 
 läckor ner till ett par deciliter per sekund. Nu åter-
står utvärdering och analyser av resultaten.
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Rena spillvatten
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I processen rena spillvatten har avdelningen Av-
loppsrening tillsynen, skötsel och underhåll på re-
ningsverken och pumpstationer men även avdel-
ningarna Rörnät och Ledningsnät och Projekt (LoP) 
ingår. Tillsammans ansvarar vi för 14 reningsverk 
och två minireningsverk, pumpstationer, lednings-
nät samt plan- och utredningsarbete för alla åtta 
kommunerna.

Funktionen på reningsverken är helt styrd av vill-
kor/lagstiftning och det är även detta som är huvud-
målsättningen, det vill säga att vi alltid ska efter-
leva de krav och villkor som är ålagda oss. Detta kan 
tyckas vara en självklarhet men avloppsrening är 
inte en funktion som kan styras med råvaror och 
produktion. 

Vid reningsverken ska vi under dygnets alla timmar 
och årets alla dagar rena det vatten som släpps från 
samhället och oavsett kvalité alltid rena vattnet till 
de villkorade (lagsatta) nivåerna. Görs inte detta 
riskerar NSVA åtal för miljöbrott.

T VÅ ANMÄLNINGAR

Under året har vi blivit polisanmälda för två hän-
delser. I början av året meddelade tillsynsmyndig-
heten att de polisanmält ett villkorsöverträdande 
som skedde i slutet av år 2021 och i september blev 
vi polisanmälda för ett drifthaveri där slam rann ut 
i en recipient. Vi har inte fått någon ytterligare in-
formation i ärendena.

ANNLÄGGNING PARAMETER VILLKORSTYP
VILLKORS-
PERIOD

ANTAL VILLKORS-
ÖVERTRÄDELSER

Ekebro P-tot Riktvärde Månad 1

Ekeby BOD7 Riktvärde Vecka 2

Ekeby P-tot Riktvärde Vecka 2

Oderljunga BOD7 Riktvärde
Varje 
mättillfälle

1

Skånes Fagerhult BOD7 Riktvärde
Varje 
mättillfälle

1

Öresundsverket P-tot Riktvärde År 1

VILLKORSÖVERTR ÄDELSER 2022

BOD7 – Mått på syreförbrukande ämnen.
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TUFFARE KR AV

På grund av lagstiftningen och ytterst Weserdomen 
(EU-dom) ställs allt tuffare reningskrav när nya 
miljötillstånd meddelas, krav som kommer att kräva 
mångmiljoninvesteringar på våra reningsverk. Un-
der året har de miljötillstånd som tidigare medde-
lats antingen överklagats eller återkallats. 

Kraven ställs för att vattenförekomsten inte får på-
verkas negativt. Dessa krav är mer eller mindre 
omöjliga att nå med en ökande befolkning då detta 
innebär mer avloppsvatten till reningsverken.

Under slutet av året presenterades ett utkast på ett 
nytt avloppsdirektiv (EU). Detta kommer att remis-
sas innan det beslutas och införs i svensk lagstift-
ning. Det förslag som nu ligger kommer att ställa 
krav på bland annat rening av läkemedelsrester. 

Avloppsdirektivet kommer att påverka vårt arbete 
mycket framöver genom nya och tuffare krav som 
kommer att innebära stora investeringar i nya och 
befintliga anläggningar samt ökade drift- och un-
derhållskostnader.

TILLSKOT TSVAT TEN

NSVA testar ständigt nya vägar för att hitta till-
skottsvatten, det vill säga vatten som felaktigt 
kommer till spillvattenledningar. I slutet på året in-
stallerades fiberoptisk kabel i spillvattensystemet i 
Kattarp och Tågarp med syfte att lokalisera inläcka-
ge av tillskottsvatten. 

Genom temperaturskiftning ska fiberoptiken kunna 
lokalisera såväl omfattning som var tillskottsvatt-
net kommer in i spillvattenledningen. Testet med 
fiberoptik kommer vara på plats i ledningsnätet i 
3-4 månader och sedan utvärderas. 

För att möta utmaningar med till exempel kapaci-
tetsbrist i spillvattenledningsnätet undersöker vi 
kontinuerligt nya lösningar för anslutning av nya 
kunder och områden. Lösningar likt den i Ocean-
hamnen i Helsingborg med till exempel 2-3 rör ut 
från fastigheten övervägs för tillfället i områden 
som kan kopplas till befintligt ledningsnät med 
 kapacitetsbrist. 

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 2   R E N A  S P I L LV AT T E N
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Omhänderta dagvatten

NSVA ansvarar för system som avleder regnvatten 
från kunder inom verksamhetsområdet. Skyfall är 
inget allmänt ansvar utan en samhällsplanerings-
fråga med delat ansvar mellan fastighetsägare och 
stadsplanerare. NSVA arbetar kontinuerligt för att 
skapa de bästa förutsättningarna för att hantera 
dagvattnet inom regionen.

ÅRETS REGN OCH ÖVERSVÄMNINGAR

Mängden regn som påverkar översvämningar av 
fastigheter har totalt sett under året var relativt 
normal eller något lägre än normalt, men torsdagen 
den 18 augusti drabbades Båstad tätort av ett be-
tydande skyfall. Eftersom nederbörden var inom ett 

litet område så skiljer sig nederbördsmätningen 
mycket åt, men någonstans mellan 90 och 115 milli-
meter regn föll på 45 minuter, vilket ger en åter-
komsttid på mer än 100 år. Eftersom marken var 
torr flöt allt vatten ovanpå och drog med sig jord-
massor och andra lösa föremål som täppte igen 
rännstensbrunnar och hindrade avrinning i dag-
vattensystemet.

DAGVAT TENMODELLER

Ett strategiskt mål för NSVA är att ledningsnätet ska 
vara dimensionerat enligt gällande krav. För att få 
en bild av dimensioneringsstatusen för dagvatten-
ledningsnätet skapas datamodeller för simulering 

av hur väl ledningsnätet fungerar vid olika regn. 
 Under 2022 har en dagvattenmodell byggts för dag-
vattenledningsnätet i Åstorps kommun som kom-
mer kalibreras under nästa år samt slutkalibrering 
genomförts för modellen över Landskronas dagvat-
tenledningsnät. Dagvattenmodellerna hjälper oss 
att prioritera åtgärder för dagvattensystemen.

DAGVAT TENPL ANER

En dagvattenplan fördjupar dagvattenpolicyn och 
beskriver respektive systems utmaningar och för-
tydligar såväl recipienters status som åtgärder 
inom respektive kommun gällande både kvalité och 
kvantitet för dagvattnet. 

Dagvattenplaner som uppdaterats under året är 
Helsingborg och Åstorp. Arbetet kommer fortlöpa 
över årsskiftet och enligt tidplan vara klara för poli-
tiska beslut innan sommaren. I åtgärdsplanen för 
Helsingborgs dagvattenplan ingår att se över rikt-
linjerna för utsläpp av dagvatten till recipient. 
 Övriga kommuner förutom Perstorp och Örkel-
ljunga finns gällande dagvattenplaner med plane-
rade uppdateringar.

VAT TENTJÄNSTPL ANER

Utredningen Vägar till hållbara vattentjänster ledde 
till att det i juni beslutades om ändringar i Lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV), som ska träda i kraft 
den 1 januari 2023. Ändringarna medför bland 
 annat krav om att ta fram en vattentjänstplan med 
bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för 
att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid 
ett skyfall, alltså se vad som sker med VA-anlägg-
ningarna vid ett skyfall, inte ett ökat ansvar för att 
öka kapaciteten i VA-anläggningarna för att hante-
ra skyfall. 

Under hösten har NSVA inlett arbetet för att ta fram 
vattentjänstplaner för respektive kommun. Vatten-
tjänstplanen kommer visa den långsiktiga plane-
ringen för hur behovet av allmänna vattentjänster 
ska tillgodoses. Vattentjänstplanerna ska sändas på 
samråd och granskning och fortlöpande aktualise-
ras under varje mandatperiod. Planen är att vatten-
tjänstplanerna ska sändas på samråd och gransk-
ning innan och under sommaren för att kunna 
beslutas av respektive kommunfullmäktige innan 
årsskiftet.

KOMMUN ANTAL ÖVERSVÄMNINGAR

Bjuv 2

Båstad 48

Helsingborg 6

Landskrona 4

Perstorp 3

Svalöv 14

Åstorp 4

ANTAL ANMÄLDA  

ÖVERSVÄMNINGAR 2022
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DAGVAT TENKVALITÉ

Frågan om dagvattenkvalitén har diskuterats under 
många år och är högaktuell i Helsingborg där fiskar 
dog 17 augusti 2022 i Råån. NSVA har genom åren 
lagt stora resurser på frågan om fiskdöden men 
trots detta återkommer den. Utredningarna har visat 
att orsaken är en kombination av utsläpp av orga-
niskt material från verksamheter i samband med 
varmt väder, låga flöden och stillastående zoner i ån.

Utsläpp från verksamheterna är ytterst en verksam-
hets- och myndighetsfråga. Utsläpp ska stoppas vid 
utsläppare och krav på åtgärder för att förbättra 
kvalitén ska ställas på de verksamheter som släpper 
ut föroreningar. Detta innebär att ansvaret för dag-
vattenkvalitén till stor del ligger på respektive verk-
samhet, det vill säga att förorenaren betalar.
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PROJEK T FÖR BÄT TRE  

VAT TENHUSHÅLLNING 

Ny teknik med fiberkabel för läcksökning och att 
upprätta dricksvattenmodeller som stöd för en 
långsiktig planering och minskade avbrott i vatten-
försörjningen. Det handlar tre projekt om som star-
tades under hösten på NSVA. 

Minskat läckage av dricksvatten från ledningsnätet 
innebär bättre vattenhushållning av dricksvatten. 
Att tidigt upptäcka vattenläckor leder även till en 
säkrare dricksvattenförsörjning. Med fiberkabel kan 
läcksökning även fungera på plastledningar och 
ledningar med stora dimensioner. 

Dricksvatten modeller är centrala för förståelse och 
underlättar utredningsarbetet kring ledningsnät 

Forskning och utveckling

Tillsammans med Sydvatten och VA SYD bedriver 
vi sedan 2014 vårt forsknings- och utvecklingsar - 
bete i det gemensamma bolaget Sweden Water  
Research. På www.swedenwaterresearch.se beskrivs 
alla projekt som pågår och resultaten från avslutade 
arbeten.

För att nämna något som sticker ut just nu så har 
det under året tillkommit två nya doktorander som 
är knutna till NSVA, varav den ena ska arbeta med 
avancerad rening för det cirkulära samhället och 
den andra med klimatanpassning. Båda kommer att 
göra sina doktorandstudier med utgångspunkt i 
NSVA-kommunernas utmaningar.

Inom digitalisering har ett projekt startats med 
 syfte att skapa en struktur för datalagring och data-
bearbetning från all den data som samlas in. I takt 
med att allt fler mätare och sensorer placeras i VA- 
systemen och på våra anläggningar växer  mängden 
insamlade data lavinartat. Nu måste  den kvalitets-
säkras och struktureras för att sedan användas i 
 olika tillämpningar som exempelvis maskininlär-
ning, AI och mer konventionella beslutsstöd. 

Den sista fredagen i november arrangeras varje år 
Sweden Water Research-dagen där aktuella projekt 
och resultat redovisas och diskuteras kring. Du kan 
ta del av presentationerna om robotålar, väderradar 
och tillit på: nedan webbadressen.
https://www.swedenwaterresearch.se/bolags-
nyheter/robotalar-vaderradar-och-tillit-pa- 
rekordstor-swr-dag/

och anläggningar och bidrar till att långsiktigt säkra 
dricksvattenförsörjningen. 

Perstorp och Örkelljunga har nyligen anslutit sig 
till NSVA och har inga modeller sedan tidigare så nu 
ska modeller etableras samt att med dessa ta fram 
en kapacitetsplan för hela dricksvattenlednings-
nätet i respektive kommun.

DECENTR ALISER AD RENING AV 

 GR ÅVAT TEN FÖR ANVÄNDNING  

I  BL Å-GRÖNA URBANA MIL JÖER

Sommaren 2018 upplevde Sverige brist på dricks-
vatten och många kommuner införde restriktioner. 
Det finns reningstekniker idag som renar avlopps-
vatten till dricksvattenkvalitet så att det kan använ-
das igen. I detta projekt ska tre reningstekniker 

 undersökas och hur utvärdera:
 
• en grön vägg som gråvattenrening i pilotskala
• våtmark för gråvattenrening i fullskala
• membranfiltrering för gråvattenrening  

i fullskala.

KLIMATANPASSNING  

AV URBANA DAGVAT TENSYSTEM

I och med klimatförändringarna står vårt samhälle 
inför stora utmaningar orsakade av bland annat 
förändrade nederbördsmönster och höjningar av 
havsnivån. 

Det finns även indikationer på ännu mer extrema 
väderhändelser, vilket gör att en hög havsnivå kan 
komma att ytterligare förstärkas av tillfälliga höj-
ningar orsakade av stormfloder. 

Målet med projektet är att ta fram och demonstrera 
en metodik i vilken effekter av klimatförändringar 
på ledningsnätet vid olika tidshorisonter är en del 
av förnyelsearbetet.

RENING AV K ÄLLSORTER AT GR ÅVAT TEN 

FÖR L ÅGA UTSL ÄPPSKR AV MED MBBR 

OCH HORISONTELL A FILTER

I framtiden behöver vi uppnå lägre koncentrationer 
av näringsmedel som kväve och fosfor. De kan orsa-
ka algblomning när de rinner ut i avloppsrening-
utsläpp i höga koncentrationer. 

http://www.swedenwaterresearch.se
https://www.swedenwaterresearch.se/bolagsnyheter/robotalar-vaderradar-och-tillit-pa-rekordstor-swr-dag/
https://www.swedenwaterresearch.se/bolagsnyheter/robotalar-vaderradar-och-tillit-pa-rekordstor-swr-dag/
https://www.swedenwaterresearch.se/bolagsnyheter/robotalar-vaderradar-och-tillit-pa-rekordstor-swr-dag/
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Det här projektet undersöker förbehandling av grå-
vatten med ett  biologiskt steg som använder MBBR 
(Moving Bed Biofilm Reaktor) följt av horisontella 
filter och en  undersökning om effektiviteten av 
långvariga horisontella filter.

Projektets målsättning är att hitta bevis för att 
 lokala gråvattenanläggningar kan nå utsläppsnivå-
er som inte försämrar MKN (miljökvalitetsnormer) 
för recipienter.

Mer om rening av källsorterat gråvatten – läs in QR-koden.
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Kommunikation

Internkommunikation 

Intranätet är den självklara kanalen för medarbe-
tarna att bland annat genomföra självservice, läsa 
nyheter, och söka information om sin anställning. 
Verksamhetssystemet, som för närvarande ryms i 
samma verktyg som intranätet, beslutades under 
våren att flyttas till ett mer lämpligt verktyg för 
 styrande dokument och rutiner.

KULTURRESA AVGÅR ,  

VÄNLIGEN TAG PL ATS

Intranätet är också den valda kanalen, förutom 
närmsta chefen, för att sprida information till med-
arbetare om den påbörjade kulturförändringsresan 
som nämndes i VD-ordet. De olika steg som resan 
innebär och att presentera resultat kommer att 

publiceras på intranätet. Läs mer om detta på HR på 
sidan 36.         

OM KRIS UPPSTÅR – VAD GÖR VI DÅ?

Under hösten har kommunikatörerna uppdaterat 
rutiner och hur vi agerar vid olika scenarios som 
el-bortfall, IT-attacker och andra kriser. Allt för att 
kunna förutse så mycket som möjligt och vara för-
beredda så långt det är möjligt. 

HÖST BET YDER AVSTÄMNINGAR 

På hösten är det avstämning mellan kommunikatö-
rerna och övriga avdelningar på NSVA. Vi utvärde-
rar vår kommunikativa stöttning och om vi kan 
 förbättra något för att planera våra resurser och in-
satser för nästkommande år. 

Samma gäller för kommunikatörerna i ägarkommu-
nerna där vi digitalt träffas för att stämma av hur de 
upplevt samarbetet under året och hur det fungerat 
kring stora VA-projekt som påverkar invånarnas 
vardag. Vi updaterar också våra kontaktvägar så att 
rätt personer får driftinformation för att vara be-
redda vid krisläge.

Beteendeförändrande  
kommunikation 

Branschorganisationen Svenskt Vatten har i sam-
arbete med VA-bolag tagit fram konceptet Hållbar 
vattenanvändning. Materialet är utformat för att 
skapa en enhetlig känsla med möjlighet till egen 
 logotype, oavsett vilken kommun eller VA-organi-
sation som är avsändare. Materialet har utökats 
 rejält sedan starten i maj 2021 och innehåller även 
kriskommunikation som vattenbrist och bevatt-
ningsförbud. Genom NSVAs medverkan får kommu-
nikatörerna i ägarkommunerna automatisk   till gång 
till materialet och de har fått inloggnings uppgifter. 

Flera thunder clap genomfördes under året och ett 
av dem var den 22 mars på världsvattendagen då ett 
hundratal kommuner och VA-bolag i Sverige publi-
cerade samma inlägg på sociala medier för större 
genomslagskraft.

Kommunikationskampanjer inom konceptet Håll-
bar vattenanvändning lanserades för kommunerna 
Båstad och Åstorp i början av sommaren. Kom-
munernas egna vattenproduktioner riskerade att 
understiga förbrukningsbehovet. Filmer rullade i 

mataffärer och radioreklam på Radio Båstad hela 
sommaren. Budskapen varierade mellan att sluta 
spola för att få kallt vatten och att sluta vattna 
 gräsmattan, den återhämtar sig när regnet kommer. 
En vattenspridare som är kopplad till det kommu-
nala nätet gör av med nästan åtta liter dricksvatten 
per minut. Det blir mer än 150 liter vatten på bara 
20 minuter.

På samma tema inom hållbar vattenanvändning 
hade Helsingborgs resecentrum två filmer rullande 
på sina elva digitala skärmar under hela juli månad 
för att påminna om att alla behöver bidra med att 
använda vattnet hållbart. 
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OCEANHAMNENS TRE RÖR UT

Med det världsunika avloppssystemet tre rör ut i 
stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg behöver 
fastighetsskötare informeras för att underhålla de 
tre rören på bästa sätt. På en informationsdag i 
mars kunde fastighetsskötarna ställa frågor om va-
kuumtoaletter och matavfallskvarnar till NSVA och 
leverantörerna Jets och Rensa. Träffen filmades för 
att kunna visas för kommande fastighetsskötare allt 
eftersom husen uppförs och kopplas på de tre va-
kuumtrycksledningarna. I nästan tio år till kommer 
nya hus att byggas innan stadsdelen är komplett.

Med samma anledning, att informera de boende om 
hur använda matavfallskvarn på bästa sätt och ser-
va vakuumtoaletten och undvika stopp, bjöd NSR 

och NSVA på kaffe och tips på Återvinningens dag 
den 29 september. En jämn ström av folk stannade 
till i det råkalla vädret och värmde sig med en kaffe 
på Henckels torg i Oceanhamnen. Avfallssystemet 
har snart använts i två år och statistik visar att invå-
narna använder för mycket vatten i den diskho som 
matavfallskvarnen är monterad. Vi arbetar med att 
informera de boende så att de använder kvarnen 
rätt så vi enklare kan utvinna nyttigheterna i avfal-
let, samma gäller för vakuumtoaletten.

KUNGLIG GL ANS OCH 

 INTERNATIONELLT STUDIEBESÖK  

PÅ RECOL AB

H22 Cityexpo inleddes i Helsingborg den 31 maj 
och NSVA deltog med både event och föreläsningar 

samt en fysisk invigning av RecoLab drygt ett år 
 efter den digitala. H.K.H Kronprinsessan Victoria 
besökte RecoLab i samband med H22-invigningen. 
NSVA klistrade också lappar med skitviktig infor-
mation på alla tillfälliga toaletter som ställdes ut 
under det drygt månadslånga evenemanget.
 
Kriskommunikation

NSVA kunde nöjt konstatera att inga bevattnings-
förbud behövdes under sommaren, vilket är första 
gången sedan NSVA bildades 2009. Det var nära i 
kommunerna Båstad och Åstorp, men det undveks 
med en hårsmån. 

En punktinsats behövdes på midsommarafton i 
 Båstads kommun. Vi uppmanade om att spara på 
vattnet efter att otroliga mängder dricksvatten för-
brukades från 16-tiden fram till 23-tiden på tors-
dagen före midsommarafton i de centrala delarna 
av Båstads tätort med omnejd. Samma förbruk-
ningsbeteende började igen vid 8-tiden på midsom-
maraftonens morgon och riskerade tömma vatten-
torn och ledningar. Invånarna hörsammade vår 
uppmaning och bevattningsförbud kunde undvikas. 

I den södra delen av Båstads kommun, som är in-
kopplad på vatten från Sydvatten, visar analyser i 
slutet av augusti att vattenförbrukningen i Torekov 
är bekymrande högt jämfört med rikssnittet och 
långt över övriga NSVA-kommuner. Under 2023 
fortsätter vi informera om en hållbar vattenan-
vändning i kommunen. 

RESTER AV BEK ÄMPNINGSMEDEL

2021 rapporterade NSVA via pressmeddelande att 
rester av bekämpningsmedel i dricksvatten upp-
täckts vid provtagning i kommunerna Båstad, 
 Åstorp och Örkelljunga. Under 2022 rapporterade vi 
samma sak i kommunerna Perstorp och Svalöv. Det 
är alla kommuner inom NSVA som producerar eget 
dricksvatten. Den mediala hanteringen väckte ingen 
större uppmärksamhet, troligen på grund av att ni-
våerna ligger långt under gränsvärdena.

SYRENIVÅERNA I  R Å ÅN 

Vid skyfall i augusti inträffade sorgligt nog en ny 
fiskdöd i Råån. När det är torrt en längre period och 
ett skyfall plötsligt slår till är det tyvärr svårt att 
förhindra. Utsläpp från verksamheter och biologiskt 
material som samlats på gator sköljs snabbt ner i 
dagvattensystemet och sänker den redan ansträng-
da halten av syre i ån vilket gör att fiskarna dör av 
syrebrist. NSVA och Helsingborgs stad kommunice-
rade tillsammans om att vi fortsätter med åtgärder 
samt planerar nya för att förhindra fiskdöden.

KOKNINGSREKOMMENDATION  

EF TER SKYFALL

I samband med skyfall i Båstads tätort i augusti 
upptäcktes biologisk påverkan vid provtagning av 
dricksvattnet. En kokningsrekommendation utfär-
dades för 78 fastigheter. Fastigheterna fick SMS och 
lapp i lådan och hölls uppdaterade via SMS samt 
driftinfo via nsva.se. Kommunen, media och andra 
intressenter hölls uppdaterade via mejl. Drygt 1,5 
vecka senare hade alla åtgärder slagit igenom och 
rekommendationen kunde hävas.
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Efter kokningsrekommendationen gjorde NSVA en 
undersökning om hur de drabbade upplevt infor-
mationen från NSVA. Av de som svarade på under-
sökningen tyckte 86 procent att informationen 
överlag varit bra. Två personer tyckte den var dålig. 
Av de två negativa svaren var en person inte i  Båstad 
när SMS skickades ut (men fick lapp i brevlådan), 
medan den andre personen svarade att denne bara 
nåtts av information i brevlådan som upptäcktes 
 efter två dagar. Större delen av de berörda fastig-
hetsägarna upptäckte och anmälde sig till tjänsten 
om att få driftinfo via SMS från NSVA. Alla svarade 
att de visste hur de skulle behandla vattnet. Många 
önskade att de fått informationen tidigare, men 
 eftersom NSVA måste invänta två på varandra sam-
stämmiga svar är det inte praktiskt möjligt.

Kundkommunikation

NSVA.se är den främsta kanalen för att söka infor-
mation och göra ärenden när det passar kunden 
som då slipper att hålla reda på öppettider i Kund-
service. Kundundersökning av nsva.se utfördes i 
september och oktober som visar att i stort är 
många nöjda med webbplatsen och besökaren hit-
tar vad denne söker. Läs mer om detta och se ett 
 urval av resultatet på sidan 32.

Nytt för i år är att alla kan anmäla sitt mobilnum-
mer för att få sms vid driftstörningar. Tidigare var 
det endast fastighetsägare som kunde använda 
sms-tjänsten, men nu kan alla som har skyddat 
nummer, oregistrerat kontantkort, jobbtelefon eller 

den som äger fritidshus i kommunen ta del av tjäns-
ten. Sms-tjänsten är också bra för ägare av flera 
fastigheter, eller om denne vill få information om 
driftstörningar hos äldre anhöriga eller obeman-
nade anläggningar. 1 800 personer har under året 
anmält sig till tjänsten som nu har totalt 37 980 
prenumeranter.

DRICKSVAT TENDIREK TIVET

Dricksvattendirektivet är ett EU-beslut som i vissa 
delar börjar gälla 2023-01-01. I förberedande syfte 
har avdelning Dricksvatten och Kommunikations-
gruppen stämt av de delar som berör kundkommu-
nikation, som att införa förbrukningsdiagram lik-
nande som finns på el-fakturan. 

AT T FÖRSTÅ VA-TA X AN

VA-fakturan kan vara svår att förstå och hur allt 
hänger samman så branschorganisationen Svenskt 
Vatten har en arbetsgrupp som sedan ett år tillbaka 
sammanställer kommunikationsmaterial liknande 
Hållbar vattenanvändning. Det har varit ett snårigt 
arbete då många kommuner har en egen lösning på 
hur VA-taxan ska räknas ut och även inom ägar-
kommunerna i NSVA skiljer sig några kommuners 
sätt åt att räkna fram VA-taxan. Inom projektet 
Plånboken, som förklarar hur VA-taxan är upp-
byggd, kommer ett helt kommunikationskoncept 
att lanseras under 2023 som visar hur VA-taxan ser 
ut och vad fastighetsägaren betalar för.

KUNDBL AD MED FAK TUR AN

Kundbladet Vattentrycket skickas ut fyra gånger per 
år tillsammans med fakturan och innehåller tips 

och råd om hur fastighetsägaren bäst tar hand om 
sitt vatten och avlopp. För att även nå hyresgäster 
har NSVA startat upp samarbete med Helsingborgs-
hem under året där de publicerar VA-tips på sin 
webbplats. Ett samarbete som NSVA gärna vill ut-
vidga till övriga ägarkommuners allmännytta.

Minst ett inlägg per vecka är målet i sociala medier 
när det gäller Facebook och det har vi nått. Här 
 t ipsar vi om samma saker som i kundbladet med 
 säsongsbetonad information. På LinkedIn är det 
något längre mellan inläggen och dessa inlägg är 
oftast bolagskommunikation och jobbannonser. 

Tidningsannons finns i Ny i Stan som delas ut till 
alla nyinflyttade kommuninvånare i Helsingborg, 
Landskrona, Bjuv och Båstad. I övriga ägarkommu-
ner är inte tidningen etablerad men de arbetar på 
att bli det.

BRUNT VAT TEN I  PERSTORP

I Perstorp har NSVA gjort en större kommunika-
tionsinsats med anledning av missfärgat vatten hos 
kunder. När NSVA tog över VA-underhållet 2021 var 
det eftersatt och när ledningarna nu regelbundet 
spolas igenom lossnar partiklar i ledningarna som 
orsakar brunt vatten. Under hösten 2022 har extra 
ordinära insatser genomförts med bra resultat. 

NSVA I  MEDIA

Under året har NSVA synts ofta i media. Det är allt 
från invigningar till driftinformation, eller vatten-
läckor, till exempel på Drottninggatan i Helsing-
borg. Dessa beror på att rören är sköra och så fort 
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det grävs nära dem riskerar de eller angränsande 
ledningar att gå sönder. Eftersom det är en central 
gata i city som berör mångas vardag har det ett högt 
nyhetsvärde.

Radio P1-programmet Vetenskapsradion på djupet 
publicerade ett helt avsnitt om källsorteringen i 
Oceanhamnen i Helsingborg. Vill du lyssna söker du 
på Sveriges radios webb på rubriken Här källsorte-
ras avloppet för bättre återvinning, publicerat den 
24 oktober. Även frågor om missfärgat vatten i Bjuv 
och Perstorp har varit på radio P4 där avdelnings-
chefen för Dricksvatten intervjuats.
 
Bolagskommunikation

Under året har ett antal pressmeddelande skickats 
ut och förutom hög vattenförbrukning i Båstads 
kommun och fiskdöden i Råån har vi publicerat:

• Invigning av Etapp 1 Sydsidan Torekovs tryck-
stegringsstation

• Filborna vattentorn i Helsingborg invigs
• Skitviktig invigning på RecoLab
• 605 000 kronor till projekt som säkrar dricks-

vattnet för framtiden

De 605 000 kronorna fördelas på 150 000 kronor till 
ny teknik för läcksökning i plastledning, 190 000 
kronor respektive 265 000 kronor till dricksvatten-
modell och kapacitetsplan för kommunerna Pers-
torp och Örkelljunga.

PRISBELÖNTA INNOVATIONER  

OCH BYGGNADER

RecoLab i Helsingborg kunde ställa ytterligare en 
utmärkelse på sin prishylla med en Global Water 
Awards i kategorin Waste Water Project 2022 som 
delades ut i Madrid den 17 maj. Juryns motivering 
var ”For the wastewater project, commissioned 
during 2021, that shows the greatest innovation  
in terms of optimizing its physical or environmen-
tal footprint”. Priset kommunicerades via sociala 
medier.

Filborna vattentorn i Helsingborg vann Sveriges 
 arkitekters Kasper Salin-pris den 7 april. Juryns 
 motivering var ”Från antikens akvedukter till 

 svampen i Örebro har det funnits en ambition att 
utveckla teknik och arkitektur i samverkan. Resul-
taten har ofta blivit häpnadsväckande vackra, be-
ständiga och ikoniska byggnadsverk i sina landskap. 
Att utnyttja vattnets egen tyngd för distribution är 
en gammal och energieffektiv metod. Här har både 
arkitekten och arkitekturen bidragit till en lösning 
som vi hoppas i förlängningen ska visa sig vara lika 
hållbar som romartidens betong.”

Vinstplakett i brons är uppsatt på servicetornets ut-
sida tillsammans med sex skyltar som beskriver allt 
från bakgrund och beslutet att bygga vattentornet 
till hur vattentorn fungerar generellt.

Inte lika prisbelönt är tryckstegringsstationshuset i 
Torekov, men väl lika efterlängtad av invånarna 
som nu har bra tryck i kranen sedan slutet av mars 
då Sydvatteninkopplingen till Torekov med omnejd 
invigdes.

INTRODUK TIONSFILMER 

När pandemin startade behövde NSVA hitta nya 
vägar att nå ägarkommunerna med information. 
Film blev svaret som en introduktion till verksam-
hetsberättelsen 2021 där VD och varje avdelnings-
chef berättar om respektive avdelnings arbete. 
 Detta följdes upp med en filmad introduktion till 
den kompletta affärsplanen där VD och avdelnings-
chefer berättade om affärsplanens innehåll samt en 
omvärldsanalys.

INTERNATIONELL A BESÖK  

I  HELSINGBORG

På International Water Association-kongressen 
(IWA) i Köpenhamn den 11–15 september fanns 
NSVA med via dotterbolaget Sweden Water Re-
search i den svenska montern. Det gavs seminarier, 
posters, workshops, mingel och mässa. Dagarna av-
slutades med en extra dag den 16 september och 
möjlighet att besöka RecoLab i Helsingborg. Be söket 
var populärt då RecoLab i maj vann utmärkelsen 
”Årets avloppsvattenprojekt”, se juryns motivering 
under rubriken Prisbelönta innovationer och bygg-
nader. Sextio personer från tjugo olika länder del-
tog på turen.
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Kundnära tjänster

I ärendehanteringssystemet LIME tar NSVA emot 
och registrerar alla ärenden. Genom systemet sam-
las information på ett ställe och vid behov kan 
ärenden flyttas mellan olika avdelningar. Systemet 
fungerar mycket bra och tillsammans med leveran-
tören pågår ständig utveckling.

Under 2022 togs 25 381 externa ärende emot, vilket 
är rejäl ökning från 2021 då 17 256 ärenden togs 
emot. 50,6 procent ärenden kom in via mejl och 
30,8 procent via telefon. Det följer föregående års 
trend med att fler mejlar och färre ringer in. De 
kunder som vill kontakta NSVA i kundärenden via 
sociala medier hänvisas till att kontakta Kundser-
vice genom mejl eller telefon. Anledningen till det 
är dels att NSVA inte behandlar personuppgifter  
i sociala medier på grund av GDPR, dels är det en 
fråga om resurser i form av bemanning.

Den externa webbplatsen utvecklas löpande så att 
kunderna själva kan hitta svar på sina frågor. Under 
2022 kom 22 procent av ärendena in via nsva.se, 
vilket är en liten höjning sedan 2021.

NÖJDA KUNDER

När en kund kontaktar NSVA via nsva.se eller mejl 
får de ett ärendenummer som bekräftelse och en 
uppmaning om att ange detta vid fortsatt dialog för 
att undvika dubbelregistreringar. När ett ärende är 
avslutat skickar Kundservice, eller handläggaren, 
ett mejl med en länk till kunden, om de har uppgett 
sin mejladress, med möjlighet att ge återkoppling 
på hanteringen av ärendet. Under 2022 anser lite 
mer än 90 procent av kunderna som besvarar en-

käten att de är nöjda eller mycket nöjda med hante-
ringen av deras ärende.

Ett urval av svar från undersökningen:

”Mycket bra hantering av mitt ärende, 
 supertrevligt bemötande och mycket bra 
lösning. Stort tack!”

”Gick väldigt enkelt och smidigt”

”Snabb, korrekt och okomplicerad  
hantering. Föredömligt!”

”Snabb, kompetent o konstruktiv  
hantering av ett komplicerat ärende”

ENKELT FÖR KUNDEN AT T GÖR A  

ÄRENDEN DIGITALT

Målsättningen är att ständigt förbättra nsva.se och 
som ett led i detta genomförs en årlig kundunder-
sökning för att få kundernas synpunkter på vad de 
önskar förenkla och förbättra. Här är några resultat 
från undersökningen:
• Webbplatsen innehåller den information jag  

behöver: 88,7 procent nöjda
• Det är lätt att förstå informationen:  

86,5 procent nöjda

• Strukturen gör det lätt att hitta informationen 
på webbplatsen: 81,6 procent nöjda

• På webbplatsen finns det jag behöver för att  
utföra mina ärenden (lämna mätarställning,  
felanmäla, anmäla ägarbyte anslutningar etc): 
86,3 procent nöjda

• Det är enkelt att utföra mina ärenden:  
83,1 procent nöjda

• Vilket är ditt allmänna intryck av webbplatsen? 
84,7 procent nöjda

Idag kan kunden göra många olika ärenden digitalt 
men det krävs inloggning på varje tjänst. Arbete på-
går med att inför BankID under 2023 så att kunden 
bara behöver göra en inloggning för att kunna ut-
föra sina ärenen från en plattform, till exempel:
• Lämna aktuell mätarställning
• Anmäla avisering av autogiro
• Anmäla e-postfaktura
• Anmäla Svefaktura
• Anmäla att få sin faktura via Kivra
• Logga in på sin kundsida för att se fakturor 

och förbrukning
• Beställa VA-ritning
• Göra VA-anmälan
• Anmäla ägarbyte på fastighet
• Anmäla översvämning
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2022 2021 2020 2019 2018

Totalt antal samtal 32 536 31 937 31 690 33 700 33 155

Totalt antal  
externa ärenden, varav 25 381 17 256 13 983

 
15 200 17 600

E-post 12 844 9 836 6 922 7 509 7 480

Telefon 7 796* 3 969 4 195 4 560 7 022

nsva.se 4 504 3 451 2 866 3 131 3 098

ANTAL ÄRENDEN

2022 2021 2020 2019

Totalt skickade fakturor 271 553 284 160* 230 303* 238 820*

Varav andel  digitala, % 50,5 47,8 49,7 43,8

ANTAL SKICK ADE FAK TUROR

* Uppgifter saknas för Perstorp, Åstorp samt Örkelljunga.

Vid akuta ärenden och felanmälan når kunderna 
NSVA på telefon 010-490 97 00, dygnet runt, 365 
dagar om året.

MÄTARBY TEN OCH MÄTAR ÄRENDEN

På grund av Coronapandemin har det uppstått leve-
ransproblem och mycket begränsad tillgång på 
 digitala mätare. 300 digitala mätare har levererats 
och monterats i turordning. Mätarservice har be-
handlat 3 400 mätarbyten. 5 947 mätarärenden och 
inkomna kundärende har bearbetats av mätaradmi-
nistratörerna.  

* Här ingår även samtal till vår telefon-snabb.

Kontrollorganet har haft interrevision med goda 
 resultat. Vi skulle också haft tillsyn av Swedac i 
 november 2022, men vid tillfället flyttades kontrol-
lorganet tillsammans med övrig verksamhet på 
 mätarverkstaden, så ombokning var nödvändig. För 
att få behålla certifieringen är kravet att Swedac ska 
göra tillsyn tre gånger under en femårsperiod så vi 
kommer under början av nästa år att bygga upp 
kontrollorganet i nya lokaler och har en bokad till-
syn med Swedac i vecka 15, 2023. 

NSVA har uppmärksammat att många kunders mät-

platser börjar bli äldre och att underhållet är efter-
satt vilket gör att bytet till de digitala mätarna går 
långsammare än beräknat. De digitala mätarna 
ställer högre krav på mätplatsen än de mekaniska. I 
ett antal kommuner är det upp mot 30 procent av 
mätplatserna som ej är godkända.  

Samarbetet kring utbyggnaden av LoRa-nätverket  
i nordvästra Skåne går framåt. Nu täcks stora om-
råden in och på sikt har vi goda möjligheter att 
samla in data från de digitala mätarna. 2022–2023 
kommer 2 991 digitala mätare vara uppsatta. 

Samarbete är etablerat med flera praktiskt inriktade 
gymnasieskolor såsom Rönnowska, Praktiska samt 
Movant i Helsingborg där mätarteknikerna tar emot 
praktikanter och visar och lär dem vår verksamhet.   

Mätarservice bytte lokaler till Grönstensgatan i 
Helsingborg under hösten. Merparten av persona-
len utgår därifrån, medan några medarbetare utgår 
från Rörnäts lokaler i Landskrona.
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Centrala stödfunktioner

Ekonomi

Året har ekonomiskt sett varit mycket turbulent. 
När pandemin slutligen blåstes av invaderade Ryss-
land Ukraina, vilket successivt har höjt inflationen. 
Först drabbades råvaror och energi för att därefter 
få genomslag på alltmer förädlade produkter. 
VA-verksamheten har särskilt drabbats av ökade 
energi-, drivmedels-, kemikalie- och byggmaterial-
kostnader. För att hålla tillbaka inflationen började 
Riksbanken att höja räntorna. VA-verksamheten är 
en mycket kapitalintensiv verksamhet och ökade 
räntekostnader får stort genomslag. En osäkerhet 
har därför präglat det ekonomiska planeringsarbe-
tet under året. 

Affärsplanen som ligger till grund för taxorna fär-
digställdes som vanligt i mars. Då kostnaderna fort-
satte att stiga tvingades vi revidera KPI-faktorn i 
planen och bad i augusti kommunerna om accep-
tans för detta liksom vi åter stämde av förutsätt-
ningarna för räntan inför 2023. Därefter räknade vi 
taxorna efter dessa nya förutsättningar.

KPI-kompensationen är riktad bakåt medan bud-
getarbetet som genomförs under hösten är riktad 
framåt. Då vi bland annat fått information om 
 kraftigt ökade pensionskostnader, fick vi genom-
föra  besparingar genom att stryka i affärsplanen 
 utlovade åtgärder, som visst underhåll som inte  
är akut. Svåra avvägningar som inneburit att bola-
gets ledning lagt mer tid än vanligt på årets 
budgetar bete.

Vi har under året också efter den ägarinitierade ut-
värderingen av NSVA haft konsulthjälp för att bland 
annat genomlysa affärsplansprocessen, inköpspro-
cessen och investeringsprocessen. Slutrapportering 
kommer att ske under 2023. 

IT

Fokus i år ha legat på digitalisering och datasäker-
het. Från inköp av arbetsmiljöverktyg till att säker-
ställa data från olika system till datalagret LakeIT. 
Att tillgängliggöra data har varit ett önskemål i fle-
ra år. LakeIT är plattformen för att samla data från 
olika källsystem och vi tillför löpande nya system, 
till exempel har ekonomisystemet lagts till i år. Hu-
vudinriktningen har annars varit att få en bra infra-
struktur på insamling av data och kvalitetssäkra in-
formationen. 

IT-UT VECKLING

Införandet av rapporteringssystemet QlikSense har 
ökat intresset att automatisera rapporteringen. 
Önskemålen inom NSVA om att få rapportering live 
i en dashboard eller få den schemalagd i PDF-for-
mat har ökat kraftigt. 

Krav har ställts på hur NSVA följer upp produkterna 
i affärsplanen, därför har arbetet med att skapa rap-
porter med nyckeltal för produkterna påbörjats. Av-
delning Rörnät var först ut och har idag en dashbo-
ard som presenteras via en TV-skärm om hur det 
dagliga arbetet fortskrider. Avdelningarna Avlopps-

rening och Ledningsnät & Projekt står på tur där 
arbetet påbörjats i år och fortsätter under komman-
de år.

IT har infört driftsäkrare verktyg för att transforme-
ra data mellan olika IT-funktioner. Nu finns även 
ett larmsystem på plats om något går fel. IT har 
också skapat en mall för upphandlingar av IT-sys-
tem för att underlätta för verksamheterna att göra 
en strukturerad upphandling som samtidigt ser till 
att lagar och förordningar följs.

HR har påbörjat ett arbete med en ”onboarding” av 
nyanställda där IT arbetar med den digitala delen. 
Alla nyanställda ska få samma upplevelse och in-
formation vid en introduktion till NSVA. Dessutom 
sker introduktionen under den första anställnings-
perioden.

Ett nytt ledningssystem behövs eftersom nuvaran-
de ligger i samma plattform som intranätet där in-
tranätet ska flyttas upp i en molntjänst 2023. En 
 genomgång av vad marknaden erbjuder i lednings-
system har påbörjats. Nästa år ska ett system väljas 
ut som gör det enkelt för medarbetarna att söka ru-
tiner och information i det dagliga arbetet. 

En utredning om RPA (Robotic Process Automa-
tion), som betyder att automatisera manuella ar-
betsuppgifter, visar att det skulle kunna fungera. 
Tyvärr konstaterade vi samtidigt att arbetsuppgif-
terna byter skepnad och kräver högre kompetens 
som kostar mer än vad det smakar. Vi kommer i 

stället att fokusera på hur vi kan göra arbetslivet 
lättare och effektivare med befintliga IT-verktyg.

IT OCH SÄKERHET

Ingen har undgått att säkerhetsläget har förändrats 
kraftigt i samhället. Detta har bland annat medfört 
att vi har tittat över kritiska funktioner vid telefoni-
bortfall. En utredning har gjorts av Kundnära 
 tjänster tillsammans med berörda funktioner. Ett 
beslutsunderlag för införande ligger hos högsta 
ledningen.

Ett annat säkerhetsarbete har varit att se över hur 
driftsystemet för övervakning av anläggningarnas 
infrastruktur ska formas framåt. I uppdraget har 
personalen besökt ett antal VA-bolag i Sverige för 
att lära och se hur de gör. Rekommendationerna är 
levererat som ett underlag för kommande upp-
handling av IT-infrastrukturen.

Verksamheternas bidrag till ökad IT-säkerhet i 
NSVA har varit att hitta ett bra sätt att dokumente-
ra kritisk information om sina IT-system som ska 
vara till hjälp vid en plötslig händelse. Utmaningen 
har varit att på ett enkelt sätt hålla dokumenten 
uppdaterade. Digitaliserade servicekort blev svaret 
som IT-infrastrukturansvarig använder för att hålla 
koll på sin verksamhet. På detta sätt dras nytta av 
informationen som redan finns tillgänglig och som 
hämtas automatiskt från IT-infrastrukturen. Sam-
tidigt påminner systemen om en årlig uppdatering.

På grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget 
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flyttades utvecklingsfokus redan tidigt under året 
till att förstärka IT-säkerheten på bekostnad av en 
del annan utveckling. Vi har också haft fortsatt stort 
fokus på att träna medarbetarena i att undvika digi-
tala hot. 

HR 

NSVA har under 2022 haft 226 årsarbetare (jämfört 
med 2021 med 222 årsarbetare) vilket är en ökning 
av bemanningen sedan föregående år. Fördelningen 
mellan kvinnor och män är 29 procent kvinnor och 
71 procent män (2021 var fördelningen 28 procent 
kvinnor och 72 procent män).

I denna bemanningsökning skall tilläggas att vi bli-
vit en kommun till och från övergången kom det sex 
nya medarbetare.

SJUKFR ÅNVARO OCH LÖNEÖVERSYN.        

Den totala sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå 
som 2021, det vill säga 2 procent. Analysen visar att 
det sjunkande talet är en följd av Covid-19 samt att 
vi i början av 2022 hade fortsatt arbete hemma om 
möjlighet fanns. Vi kunde se över sommaren att 
sjukfrånvaron minskade drastiskt och en höjning av 
frånvaron steg under hösten. Vi skall ha i beaktning 
att den vanliga influensan tagit fart samt att Covid 
har ökat under hösten.

Löneöversynen gick helt enligt förväntan och leve-
rerades enligt tidsplanen, 2.37  procent blev det to-
tala snittet.

HÄLSA , UTBILDNING , ARBETSKLIMAT 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska 
 arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med upp-
följningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet 

bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt 
 arbetsmiljöarbete. Under 2022 implementerade vi 
en arbetsmiljöapp som kommer att underlätta 
 dokumentationen samt att den genererar en aktivi-
tetsplan för respektive område där avvikelser har 
uppstått.

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet sker med hjälp av 
företagets gemensamma checklista för den årliga 
uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbetet. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar 
mycket väl och 28 arbetsmiljöronder, både planera-
de och spontana, har genomförts under året runtom 
på de olika arbetsplatserna i ägarkommunerna. 
 Arbetsmiljökommittén har haft fyra möten under 
året.

2022

ANTAL ANSTÄLLDA
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2022

SJUKFR ÅNVARO  PROCENT

3,2

2,4

1,6

0,8

0
Totalt Kvinnor Män

2020 2021

3

2

2,6

1,7

2,8

3,2

2,2

1,7

2,3

VÅGEN / MEDARBETARUNDERSÖKNING

2021 2022

Engagemang 3,47 3,48

Ledarskap & Stöd 3,28 3,34

Stressnivå 2,91 2,91

Arbetssätt & Verktyg 3,06 3,13

Gemenskap & Kultur 2,95 3,06

I undersökningen mäts fem områden, skala är 1-5.

NSVA erbjuder enligt rutin hälsoundersökningar till 
medarbetarna och under 2022 har 69 av 86 erbjudna 
medarbetare varit på en hälsoundersökning. Åter-
koppling av resultatet från undersökningarna har 
presenterats för ledningsgrupp samt övriga chefer. 
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Varje avdelning har till ansvar att sätta mål och 
 aktiviteter för att arbeta med resultatet. Under hös-
ten gjordes en ny mätning där vi följde upp arbete 
på hur man har arbetet med sina aktiviteter och 
 ytterligare en ny mätning kommer i mars.

AK TIV T LEDARSK AP 

Under hösten 2021 startades tillsammans med ak-
tivt ledarskap ett program för alla chefer inom 
NSVA. HR identifierade ett behov av att föra sam-
man chefer, framför allt då det senaste året inne-
burit en del nya chefer inom NSVA. I utvecklingen 
av ledarna är det ofta betydelsefullt att skapa en 
bild av de mer personliga ledarrollerna och hur de 
kan samspela. Under våren 2022 fortsatte arbete 
och strax efter sommaren var vi färdiga med pro-
grammet och då hade alla chefer genomgått alla 
moduler. 

REKRY TERINGAR

Antalet rekryteringar har motsvarat föregående år, 
42 lediga tjänster har tillsatts mot 40 tillsättningar 
2021. Det höga antalet rekryteringar beror på en del 
vikariat, nya tjänster samt naturliga avgångar. En 
trend kan också vara att personal väljer att söka sig 
närmare sin hemort för att få kortare resväg till ar-
betet samt att betydelsen av att erbjuda hybrid 
 arbetsplats är avgörande när man idag söker nytt 
arbete.

OCN-METODEN 

Vi kommer att ha fortsatt samarbete tillsammans 
med vår branschorganisation Svenskt Vatten och 

Nordisk Valideringsforum som tagit fram utifrån en 
metod som visar lärandet inom arbetslivet. Det är 
yrkesspecifika kunskaper, färdigheter och kompe-
tenser, som exempelvis förmågan att utföra en viss 
arbetsuppgift. Vi kommer att ha stor nytta av detta 
inom en del roller där vi idag ser att det saknas ut-
bildningar på marknaden samt ett bra komplette-
rande verktyg vid rekryteringar. I detta arbete sam-
verkar vi med SOBONA arbetsgivarorganisation.

KULTUR OCH VÄRDERINGSARBETE

I slutet av november påbörjades en kulturresa för 
alla på NSVA. Mycket information kring arbetet 
kommer att finnas löpande på intranätet via en 
blogg, men också genom arbetsgrupper, workshops 
och arbetsplatsträffar. Till skillnad från de flesta re-
sor är själva resan målet och en förflyttning mot 
önskade delmål hoppas kunna märkas i slutet av 
2023. I januari kommer vi presentera en nulägesa-
nalys då vi under december gjorde en enkät för att 
få en rätt bild över vart vi står i vår kultur.

VISSELBL ÅSARL AGEN

Den nya lagen kom att gäller i mitten av året och 
NSVA låg i framkant av detta arbete och funktionen 
var implementerad innan sommaren. NSVA har valt 
en extern leverantör som rapporteringskanal som 
hanterar processen fullt ut.

AK TIVITETER SOM ÖK AR  

K ÄNNEDOMEN OM VÅR BR ANSCH

Vi har sedan två år tillbaka ett samarbete med 
Landskrona kommun där vi arbetar aktivt tillsam-

mans med skolförvaltningen och företag som ver-
kar i Landskrona kommun för att göra vår bransch 
känd hos elever.

KNUT  står för Kunskap Näringsliv Utbildning Till-
sammans och här arbetar vi med skolelever från 
förskoleklass till högstadiet med syfte att väcka in-
tressen för en rad olika branscher och yrken under 
skolåren, men också inspirera till studier genom att 
visa hur man omsätter sina kunskaper från skolan i 
praktiken i arbetslivet.

Kommunen matchar en arbetsgivare med en års-
kurs på en specifik skola. Varje år kommer den års-
kursens alla elever på besök hos arbetsgivaren för 
att uppleva arbetsplatsen. Lärarna hämtar in en 
uppgift eller ett tema från arbetsgivaren som elev-
erna arbetar med integrerat i den ordinarie under-
visningen under året.

ARK AD  är södra Sveriges största arbetsmarknads-
mässa som anordnas av Teknologkåren varje år. 
 Under två dagar i november besöker ungefär 200 
 företag och organisationer LTH för att få träffa alla 
intressanta studenter som utbildar sig här. Mässan 
är ett utmärkt tillfälle att knyta värdefulla kontak-
ter i arbetslivet, diskutera intressanta examensar-
bete, sommarjobb och traineetjänster, samt få en 
glimt av vad framtiden som ingenjör, arkitekt eller 
industridesigner har att erbjuda. I anslutning till 
mässan arrangeras det ett flertal event, så som före-
läsningar med inbjudna talare och besök på företag.

BR ANSCHDAGEN  är V-sektionens arbetsmark-
nadsdag, och den vänder sig till studenter vid väg- 
och vattenbyggnads- och lantmäteriprogrammet. 
Branschdagen hålls varje år i februari i V-huset. Det 
brukar komma drygt 50 företag till Branschdagen 
varje år, vilket gör den till den största arbetsmark-

00 0

2022

16

12

8

4

0
Avlopp Rörnät Dricksvatten

2020 2021

LoP Kundnära-
tjänster

Ek HR

6

3

7
8

6

13

4
3

4

12

7

11

9

4
3 3

1 1
00 0

VD



37

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 2   C E N T R A L A  S T Ö D F U N K T I O N E RV E R K S A M H E T E N  2 0 2 2   C E N T R A L A  S T Ö D F U N K T I O N E R

nadsdagen på LTH efter ARKAD. Att synas på 
Branschdagen är väldigt fördelaktigt då många av 
de1100 studenter är där för att skapa sig en bild av 
hur framtiden kan komma att se ut.

WIRIDI,  tidigare kallad W-dagen, är den arbets-
marknadsdag som årligen anordnas för studenter 
på civilingenjörsprogrammen Ekosystemteknik och 
Risk, säkerhet och krishantering vid Lunds Tekniska 
Högskola. Mässan anordnas av W-sektionen som  
är den sektion vilken Ekosystemteknik och Risk, 
 säkerhet och krishantering samt tillhörande specia-
liseringar ligger under. Studenter från alla fem års-
kurser besöker mässan och för dessa är WIRIDI ett 
tillfälle att stifta bekantskap och knyta kontakt med 
sina framtida arbetsgivare. Företag som är repre-
senterade på mässan får möjlighet att på ett per-
sonligt sätt presentera sig och berätta om vad det 
innebär att jobba hos just dem. 

SMARTMAT TE  är ett initiativ där NSVA har varit 
med sedan starten 2013. Eleverna i årskurs åtta och 
nio får varierande och verklighetsförankrad mate-
matik och en inblick i olika yrken och arbetsplatser 
som finns i deras närhet. Den tydliga kopplingen 
mellan uppgifterna och verkliga händelser på ar-
betsplatser är viktig för elevernas intresse för 
 ämnet men även för näringslivet. När möjlighet 
finns deltar personal från NSVA och räknar de upp-
gifter som vi bidragit med till eleverna.  

Miljö- och kvalitetsarbete
 
NSVA har varit ISO-certifierade sedan 2011. Certi-
fieringen är ett bevis på att miljö- och kvalitets  ar-
betet i bolaget håller måttet. Det är också ett sätt 
att kontrollera att verksamheten arbetar med stän-
dig förbättring.  

Verksamhetssystemet nås via samma plattform 
som intranätet. Detta är inte optimalt varför vi tit-
tar på nya system. Vidare arbete gällande verksam-
hetssystemet kommer att ske 2023. 

År 2022 har 333 avvikelser rapporterats och 335 
 avslutats.  

Vid omcertifieringen visade det sig att även händel-
ser utanför vår verksamhet, till exempel ström-
avbrott, skrivs som en avvikelse. Definitionen av 
avvikelse ska skrivas om i våra rutiner så definitio-
nen av avvikelse blir tydligare.  

REVISIONER 

Två internrevisioner har genomförts och två led-
ningens genomgång. En externrevision och en 
 omcertifiering har genomförs under 2022. 
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Vattenåret i Bjuvs kommun

Årssammanställning

4 165
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 47

Antal anmälda 
källaröversvämningar 5

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 25 128

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 822

Antal planerade mätarbyten 956

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

92 procent av kunderna i Bjuvs kommun skickade in 
sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA, vilket 
är i paritet med föregående år. Andelen kunder som 
valde att lämna sin årliga mätaravläsning via 
 mobiltelefon, e-post eller webb var cirka 86 procent 
jämfört med 84 procent 2021.

Från och med den 1 januari 2023 ligger VA-taxan i 
Bjuvs kommun för både privatpersoner och företag 
på samma justering som 2022. Kunderna informe-
ras om taxan i samband med den första fakturan 
samt via nyhetssida på nsva.se och genom media. 

KUNDÄRENDEN

Under 2022 har 1622 VA-ärenden från kunder i 
Bjuvs kommun hanterats i ärendehanteringssyste-

met Lime CRM. Ungefär 70 procent av ärendena 
 berör faktura och mätarfrågor, därefter kommer 
 övriga frågor. Totalt 6 kundklagomål har tagits 
emot på till exempel missfärgning av vattnet och ej 
nöjd kund.

MÄTARBY TEN 

I Bjuvs kommun har 822 vattenmätare bytts. Under 
året har 1247 ärenden behandlats relaterade till 
vattenmätare. Vid 239 besök underkändes kundens 
VA-installation. 50 förgävesbesök gjordes, vilket 
betyder att ingen är hemma på bokad tid. Resultatet 
för felvisande mätare är 2,04 procent vilket inte 
 påverkar utesittningstid, den är fortfarande 10 år.

BUDGET

Kostnaden är 817 Tkr lägre än budget främst bero-
ende på att vi bytt mycket färre mätare än planerat.
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Årets viktigaste investeringar 

GUNNARSTORP – VAT TENLEDNING E2 

Projektet har genomförts under året för att säkra 
vattenförsörjningen till Gunnarstorp. Projektet 
innefattar rörspräckning och infodring av dricks-
vattenledning från Norra Storgatan och fram till 
den ledning som anlades i etapp 1, en sträcka på 
 cirka 600 meter. Projektet genomförs av ramavtal-
sentreprenör NCC och planeras vara klart vid ut-
gången av 2022.
 
SÖDR A STORGATAN, INDUSTRIGATAN,  

V RINGGATAN, HOLKLEDNINGEN E2 

SAMT E XPLOATERING AV SÄLLEBERGA 

Projektet genomförs för att ersätta den gamla vat-
tenledningen som försett kommunen med vatten 
från Holks vattenverk i samband med att kommu-
nen omgestaltar Södra Storgatan. När detta genom-
förs går vi även in i Industrigatan och Västra Ring-
gatan för att ersätta ålderstiget ledningsnät med 
nytt, i rätt dimension för att ansluta exploateringen 
i Sälleberga. 

Projektet har pågått en stor del av året och NSVA är 
beställare tillsammans med kommunen och SKAN-
SKA är upphandlad totalentreprenör i samverkan. 
Svårigheterna i projektet har varit mängden ej re-
dovisade kablar där ledningsägare ej känt till dessa, 
samt omkopplingar av fastigheter som tidigare haft 
sin anslutning (ej separerade) rakt ner mot bäcken. 

Tidplanen sträcker sig in i mitten av 2023 och inne-
fattar då etapperna 1-8. En ny upphandling är på-
börjad och går allt som planerat startar därefter ett
nytt projekt igång för fortsättningen av Södra Stor-
gatan, som där övergår till Billesholmsvägen, kallat
etapp 9-11  

EKEBY RV – SL AMAV VAT TNING

Slammet som uppkommer vid reningsverket i Eke-
by har historiskt körts med spolbilar till omkring-
liggande reningsverk, främst i Bjuv och Åstorp. 
Hanteringen har ej varit optimal och reningspro-
cessen har vid återkommande tillfällen påverkats 
negativt av denna hantering. 

För att bland annat säkerställa villkorsefterlevna-
den så har det under året projekterats och byggts en 
slamavvattningsanläggning på reningsverket. Pro-
jektet pågår och är helt klart under Q1-2023.
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Strategisk 
planering  

för samtliga 
vattentjänster

NSVA har påbörjat arbetet med en vat-
tentjänstplan i enlighet med förändring-
ar i lagen om allmänna vattentjänster. 
Förändringarna innebär bland annat att 
varje kommun är skyldig att ta fram en 
så kallad vattentjänstplan som ska be-
slutas i kommunfullmäktige. 

Planen ska innehålla en långsiktig be-
dömning av behovet av nya verksam-
hetsområden för kommunalt vatten och 
avlopp. Planen ska även innehålla kom-
munens bedömning av vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att de allmänna 
VA-anläggningarna ska fungera vid sky-
fall. Allmänheten ska ha möjlighet att ha 
synpunkter på planen innan den antas i 
kommunen. 

I beslutet framgår att alla kommuner 
ska ha en vattentjänstplan färdig och 
beslutad senast 2023-12-31.
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Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Detaljplaner som antagits under året som gått in-
kluderar bland annat del av Selleberga 17:1, vilket 
är den första etappen av utbyggnaden av planpro-
gramområdet Selleberga. Orren 2 med flera, på 
gamla Protista-fastigheten, har också antagits efter 
att länsstyrelsen tidigare under året upphävde den 
med avseende på översvämningsrisk. Även de-
taljplanerna för Bjuv 4:4 med flera och Billesholms 
gård 10:1 med flera antogs under 2022. 

Detaljplaner som än så länge inte antagits men som 
NSVA medverkat i inkluderar bland annat Medbor-
garen 1, Elestorp 7:97 med flera, Valleberga 4:83 
med flera, Billesholms gård 9:325 med flera, Ljungs-
gård 2:210 med flera, Ljungsgård 2:54 och 2:99, 
Elestorp 7:86, samt Vrams Gunnarstorp 1:15. 

Utöver detaljplaner har NSVA medverkat eller in-
volverats i diverse utbyggnadsprojekt, bland annat 
inför utbyggnad i Bjuv 4:4 med flera, bullervallspro-
jekt vid Kungsgårdsområdet i Billesholm, gestalt-
ning av cirkulationsplats vid korsningen Norra 
Storgatan/Norra vägen, Selleberga, samt utbyggnad 
enligt en äldre detaljplan för Valleberga 2:139 med 
flera.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Leveransen av dricksvatten från Sydvatten till Bjuv 
kommun har löpt på utan några incidenter under 
2022. Utgående mängd slutade på 1,35 miljoner ku-
bik vilket är något lägre än 2021 men på samma 
nivå som 2020.

Foodhills överträtt avtalet med Bjuvs kommun både 
när det gäller maxflöde och flödesförändringar per 
minut. Detta är påtalat för Foodhills men återkopp-
lingen kom inte från i början av 2023. Problemen 
med styrningen av flödet skall vara åtgärdade men 
är ännu inte testat. 

VAT TENKVALITET

Under året har det i enlighet med egenkontrollpro-
grammet tagits 12 prover på utgående vatten från 
anslutningspunkten till Sydvatten och 47 prover på 
distributionsnätet. På distributionsnätet var 1 prov 
tjänligt med anmärkning.

Skyddsområde och skyddsbestämmelser för Ljungs-
gård grundvattentäkt har upphävts efter beslut av 
länsstyrelsen. Vattenuttagen från täkten upphörde i 
och med Sydvattenanslutningen.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Det ekonomiska bokslutet för dricksvattenavdel-
ningen visade på ett bra resultat med 766 Tkr kvar 
av tilldelad budget. Sydvattenkostnaden blev som 
förväntad på drygt 5,6 miljoner. Trots de höga ener-
gipriserna stannade driftbudgeten 334 Tkr under 
budget. Även på andra områden blev utfallet något 
under. Detta beror på en aktiv styrning då det togs 
beslut att hålla igen på alla områden när elpriserna 
steg.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Fastighetsunderhåll har genomförts vid Ekeby 
tryckstegringsstation och Bjuvs vattentorn. Avikel-
se gällande maxuttag från en större avtalskund. 

Kunden har återigen gjort överuttag.

INVESTERINGAR

Billesholms vattentorn har försetts med ny av-
stängningsfunktion som innebär att tornet kan 
stängas av för tillfälligt underhåll, till exempel re-
servoarrengöring. Den totala investeringsbudgeten 
underskreds, främst med anledning av att åtgärder 
efter avställning av Borgarvad vattentäkt ej genom-
förts. 

DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Planer för spolning av dricksvattenledningsnätet 
och brandpostkontroller uppdaterades, precis som 
planerna för tillsyn och funktionskontroll av anord-
ningar på ledningsnätet. Dessa planer har sedan le-
gat till grund för de underhållsåtgärder som utför-
des på ledningsnätet.  

Vidare utfördes en inventering av luftningsanord-
ningar på ledningsnätet som kommer utgöra un-
derlag till utbytesplaner kommande år. I syfte att 
minska vattenförluster genomfördes även proaktiv 
läcksökning. 
 
Under året har det varit totalt 19 vattenläckor. Fem 
gamla vattenserviser har lagts om och 14 nya servi-
ser har anlagts på dricksvattennätet.

INVESTERINGAR ANORDNINGAR PÅ 

LEDNINGSNÄT (REINVESTERINGAR)

Fem brandposter och tio ventiler byttes. Därtill re-
noverades 27 ventiler på ledningsnätet.
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1 348 748 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL BJUVS KOMMUN 2022

6,53%
MINSKNING MED

PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  BJUV 2018–2022,  m 3
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2022 SNITT  
ÖVER 5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,10 0,12 0,10

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2022 var 19 st
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ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

EKEBRO RV 2022 1 401 589 777 234 0,55

2021 1 521 131 720 034 0,47

2020 1 292 872 792 135 0,61

2019 1 188 692 793 837 0,67

2018 1 201 102 852 133 0,71

EKEBY RV 2022 423 631 276 179 0,65

2021 505 826 270 270 0,53

2020 461 631 228 581 0,50

2019 428 789 271 937 0,63

2018 379 382 283 607 0,75

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNINGDRIF T OCH UNDERHÅLL 

Åtgärderna vid Ekebro reningsverk har fortsatt 
 begränsats till ett minimum med tanke på den 
eventuella nedläggningen av reningsverket, dock 
har nödvändiga reinvesteringar genomförts för att 
kunna säkerställa reningsprocessen för ytterligare 
några års drift.

Kapaciteten för kväverening vid Ekebro reningsverk 
är begränsad, tidigare års åtgärder har dock genere-
rat en förbättrad marginal för att efterleva  villkoret 
för kväve. De senaste årens ständiga förbättringar 
samt nödvändiga reinvesteringar har medfört en 
minskad volym akuta haverier och en stabilare re-
ningsprocess. Trots detta optimeringsarbete över-
skreds ett riktvärde gällande totalfosfor under 
 december månad.

Under året meddelades ett beslut om nytt miljötill-
stånd för det med Åstorps kommun gemensamma 
reningsverket, Ekevång. Miljötillstånd medgavs ej 
då recipienten, Humlebäcken, fick en försämring av 
vattenstatusen. Detta är en följd av den skarpare 
lagstiftningen som ytterst grundar sig på en EU-
dom (Weserdomen, enligt denna dom får ingen för-
sämring ske i en vattenförekomst). Miljötillstånd 
medgavs ej trots att alla, inklusive myndigheten, 
tyckte att detta var ur ett helhetsperspektiv en bra 
lösning. Beslutet överklagades och beslut gavs av 
mark- och miljödomstolen för att sedan återigen 
överklagas. Mark- och miljööverdomstolen gav ej 
överklagandet prövningstillstånd varpå det idag 
finns ett miljötillstånd för ett gemensamt renings-

Rena spillvatten

verk. Politiska beslut krävs innan arbetet med Eke-
vång fortgår.

På Ekeby reningsverk har årets reningsprocess varit 
stabil till följd av ökat slamuttag från anläggning-
ens slamsystem. Samtliga veckovillkor har innehål-
lits förutom för en vecka i april när villkor för BOD7, 

det vill säga syreförbrukande partiklar samt total-
fosforvillkoret överskreds orsakat av ett haveri på 
biobäddspumparna och reningsverkets biologiska 
rening var ur funktion under några dygn.

Även under en vecka i december överskrids riktvär-
dena för fosfor och syreförbrukande partiklar. 

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verk sam heten, som att använda allt mindre energi i pro    cesserna. Till exempel jämförs elförbrukningen 
med mängden vatten som renats under året, se tabell. Då flödet varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett nederbördsfattigt år, påverkar 
det hur mycket energi som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med höga flöden till reningsverken vilket generellt ger högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder att det kan ta tid innan aktiva energi-
minskande åt  gärder genomförs.

Även i Ekeby har fortsatt ständiga förbättringar och 
reinvesteringar genererat en minskad volym akuta 
problem och haverier.

Under entreprenaden för anläggande av en ny slam-
avvattningsprocess inträffade ett utsläpp av upp-
skattningsvis 160 kubikmeter slam till Bökebergs-
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2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,13 0,10 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2022 var 22 st

bäcken. Utsläppet inträffade i samband med att ett 
rör kapades och slam läckte ut till bäcken. Röret 
skulle vara proppat enligt ritningar från 1975 och 
2010. Sanering genomfördes av recipienten och 
eventuell påverkan av utsläppet utreddes. Inciden-
ten visade inte på någon negativ påverkan vid den 
uppföljningsutredning av recipienten som genom-
fördes. Dock har miljömyndigheten polisanmält 
denna händelse. Ingen ytterligare info om denna 
anmälan har kommit under året och det är oklart 
om och vad detta ev kommer att innebära. 

Miljötillståndet för Ekeby reningsverk meddelades i 
slutet av år 2019 men på grund av det tuffa krav som 
ställdes och de stora investeringar som kommer att 
krävas har detta miljötillstånd ej kunnat tas i an-
språk. NSVA kommer att ansöka om mer tid innan 
anspråket måste tas i anspråk. 

EKONOMI AVLOPPSRENING

Under året innehölls satt budget. Utfall för produk-
ten fastighetsunderhåll är mindre än vad som bud-
geterats. Anledningen till det är en försiktighetsåt-
gärd som beslutades med anledning av det rådande 
ekonomiska världsläget med ökade kostnader.

Slamkostanden ökade med 1,4 Mkr som följd av att 
det sista slammet från muddringen av dammarna 
omhändertogs. 

Trots ökade kostnader för el och kemikalier har 
kostnaderna kunnat hållas nere. 

INVESTERING

I Bjuv har NSVA investerat 18,1 Mkr i syfte att säker-
ställa och förbättra processfunktionen på Ekebro 
och Ekeby reningsverk.

AVLEDNING SPILLVAT TEN

I saneringsplanen för Ekeby föreslås bland annat 
ett spillvattenmagasin i Gröningen. Effekten av 
detta förslag har utretts under 2022 och är under 
fortsatt utredning. Det finns indikationer på att in-
satser på andra delar av ledningsnätet kan göra 
större nytta. Kommunen vill dessutom göra ytan 
mer tillgänglig för allmänheten och det kräver yt-
terligare utredning. I väntan på utredningen “Vägar 
till hållbara vattentjänster” pausades alla planerade 
landsbygdsutbyggnationer i Bjuvs kommun, bland 
annat den senast aktuella längs Böketoftavägen i 
Södra Vram. Inga landsbygdsprojekt har utförts un-
der året.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

14 nya serviser är anlagda och en uttjänt servis är 
utbytt på spillvattennätet. 22 avloppsstopp som har 
behövt högtrycksspolas och ett ras uppstod på 
spillvattenledningarna. Årlig underhållningsspol-
ning av spillvattennätet enligt schema samt rot-
skärningar efter behov har genomförts. Under 2022 
spolades och filmades cirka 4,9 kilometer spill-
vattenledningar. 
  
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts under året. 
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Omhänderta 
dagvatten

2022 2021 2020 2019 2018

Dagvattenledningsnät (km) 127 142 138 138 135

Dagvattenmagasin (st) 11 9 9 9 9

NYCKELTAL DAGVAT TEN

AVLEDA DAGVAT TEN 

Under året har DHI levererat en ledningsnätsmo-
dell samt skyfallskartering för Bjuvs kommun. 
 Modellen visar status för ledningsnätet i förhållan-
de till de krav som finns vid olika regn och skyfalls-
karteringen visar vilka områden som kommer över-
svämmas vid skyfall. Båda fantastiska verktyg för 
strategiskt arbete gällande dagvattenavledningen.

Ett antal dagvattenåtgärder föreslagna för Billes-
holm i dagvattenplanen har lagts på is då effekten 
av åtgärderna inte verkar ge önskad nytta. NSVA 
och Bjuvs kommun har under året som gått varit på 
fältbesök i Billesholm för att spåna på idéer med ak-
tuella detaljplaner, problem samt åtgärdsförslag i 
åtanke, men fortsatt utredning krävs.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Rensning samt grönyteskötsel i och vid dagvatten-
magasin och dike utfördes enligt plan, därtill har 
planerad underhållsspolning och filmning av cirka 
1,3 kilometer av dagvattennätet utförts.  Nio nya dag-
vattenserviser anlades och en uttjänt servis  byttes 
ut under 2022.
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Vattenåret i Båstads kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

Från och med den 1 januari 2023 höjs VA-taxan i 
Båstads kommun för både privatpersoner och före-
tag. Justeringen av VA-taxan beror främst på kom-
mande investeringar i den kommunala VA-anlägg-
ningen. Kunderna informerades om den nya taxan 
via media, nyhetssida på nsva.se och i samband 
med den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2022 har 1988 VA-ärenden från kunder i 
 Båstads kommun hanterats i ärendehanterings-
systemet Lime CRM. 40 procent av ärendena berör 
fakturafrågor och allmänna frågor 19 procent. 30 
kundklagomål har tagits emot jämfört med 2020 då 
det var 40 klagomål.

MÄTARBY TEN 

I Båstad kommun har 8 vattenmätare bytts. Under 
året har 83 ärenden behandlats relaterade till 
 vattenmätare. Vid 18 besök underkändes kundens 
VA-installation. 3 förgävesbesök gjordes, vilket be-
tyder att ingen är hemma på bokad tid. Resultatet 
för felvisande mätare är 0,0 procent vilket inte på-
verkar utesittningstid, den är fortfarande 10 år.

Året har inneburit ökade kommunikationsinsatser 
med 158 Tkr till följd av den höga vattenförbruk-
ningen i området samt kokningsrekommendatio-
nen under hösten.

Årssammanställning

8 304
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 188

Antal anmälda 
källaröversvämningar 57

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 38 116

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 8

Antal planerade mätarbyten 5
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Årets viktigaste investeringar 

ANSLUTNING AV SYDSIDAN TILL  

SYDVAT TEN (SAMLINGSPROJEK T)

För att lösa den framtida vattenförsörjningen har 
Båstads kommun beslutat att ansluta en stor del av 
södra sidan av kommunen till dricksvattenprodu-
centen Sydvatten. Båstads kommun har innan pro-
jektets genomförande haft egen vattenförsörjning 
från ett antal grundvattentäkter i kommunen. Situ-
ationen har varit ansträngd med stora svårigheter 
att klara de mest intensiva vår- och sommarveckor-
na, vilket i sin tur inneburit att bevattningsförbud 
ofta behövts utfärdas. 

Det ställs dessutom allt högre krav på dricksvatten-
kvaliteten samtidigt som täkterna utsätts för större 
påverkan från omgivningen.  Projektet omfattar en 
utbyggnad av ledningsnätet i Båstads kommun för 
att ta emot och distribuera vattnet från dricksvat-
tenproducenten Sydvatten till de södra delarna av 
kommunen. Abonnenterna kommer efter inkopp-
ling att få dricksvatten från sjön Bolmen i Småland, 
men är fortfarande kunder hos NSVA. 

ETAPP 1:  Överföringsledning på cirka 100 kilo-
meter är anlagd mellan Grevie Kyrkby och Ramm-
sjö, samt förstärkningar av ledningsnätet och nya 
anläggningar i form av tryckstegringsstation och 
reducerbrunn i Torekov. Under mars 2022 togs sys-
temet i drift och Torekov med omnejd är numera 
anslutna till Sydvatten-systemet. 

ETAPP 2:  Förslöv får genom denna etapp en ny 
vattenmatning söderifrån, vilken utgår från den 
nya tryckstegringsstation som anlagts väster om 

Förslöv/järnvägen av Sydvatten. Cirka 350 meter 
ny vattenledning har grävts ner i projektet som har 
samordnats med en VA-sanering i Stationsvägen för 
att kostnadseffektivisera VA-verksamheten. 

Entreprenaden påbörjades i november 2021, syste-
met kunde tas i drift under tidig sommar 2022 och 
numera är cirka 100 fastigheter i området ansluta 
till Sydvatten-systemet. Under oktober 2022 ge-
nomfördes en godkänd slutbesiktning.

ETAPP 3:  Utredning av och framtagande av hand-
lingar för den nya reservoarvolymen med tillhöran-
de tryckstegring har dragit ut på tiden men under 
augusti 2022, efter att markbytet vunnit laga kraft 
under sommaren, startades entreprenaden upp. 
Under slutet av 2023 är planen att ha anläggning-
en driftsatt och då kunna förse bland annat Grevie, 
Förslöv och Stora Hult med vatten från Bolmen. 

Projektet samordnas med ett reinvesteringsprojekt 
där en ny tryckzon ska skapas lokalt i Grevie Kyrkby 
för att förbättra situationen för de abonnenter som 
i dagsläget har ett lågt tryck i kranen.
  
ÄNGAL AG

Spillvatten och dricksvatten planeras dras ut till 
Ängalag från Torekovs östra del och längs landsväg 
105. Totalt cirka 39 kilometer ledningsschakt skall 
ge 95 fastigheter tillgång till det kommunala dricks-
vattennätet och spillvattennätet. 

Projektet är det enda landsbygdsprojektet som inte 
pausats i Båstad. Detta av flera orsaker men bland 

annat då detaljprojektering är slutförd, framtagan-
det av ledningsrätter klar och tillståndshanteringen 
mot Länsstyrelsen och Trafikverket är klar förutom 
för arkeologins del där fyndigheter har påträffats 
som kräver ytterligare utredning. 

Rotalyckevägen och Varan ingår också i projektet 
vilka inkluderar fastigheter längs väg 105 mellan 
Torekov och Ängalag. 

Det har även genomförts förberedande åtgärder för 
vattenförsörjningen i samband med Sydvattenpro-
jektet. Länsstyrelsen kräver arkeologisk förunder-
sökning och därefter möjlig slutundersökning inn-
an entreprenaden kan starta. På grund av detta 
förskjuts genomförandestart ytterligare 9 månader. 

Parallellt med arkeologin kan upphandling av utfö-
randeentreprenad i samverkan ske för att kvalitets-
säkra kalkyl och därmed möjliggöra det politiska 
beslut som krävs för genomförandet. 



V E R K S A M H E T E N  2 0 2 2   V AT T E N Å R E T  I  B Å S TA D S  K O M M U N

5151

Strategisk 
planering  

för samtliga 
vattentjänster

Under hösten har arbetet påbörjats 
med att ta fram den vattentjänstplan 
som kommer att krävas i enlighet med 
de förändringar i Lag (2006:412) om All-
männa Vattentjänster som träder i kraft 
1 januari 2023.  

I planen ska huvudmannens långsikti-
ga planer för att tillgodose behovet av 
kommunalt vatten och avlopp framgå, 
samt hur huvudmannen avser att säkra 
de kommunala anläggningarna så att de 
klarar framtida skyfallsbelastningar.

Kommunen ska samråda med fastig-
hetsägare och verksamheter som kan 
ha intresse av planen och därtill ställa 
ut den på granskning under minst fyra 
veckor. I likhet med kommunens över-
siktsplan är vattentjänstplanen inte 
juridiskt bindande. Planen ska vara be-
slutad av kommunfullmäktige senast 31 
december 2024 och ska därefter omprö-
vas minst vart fjärde år.
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Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Några av de mer omfattande detaljplanerna som 
NSVA har varit involverade i under 2022 är bland 
annat Vistorp 8:90 med flera i Förslöv och planerna 
runt Båstads nya station. Detaljplaneområdet söder 
om Vistorpsvägen i Förslöv har beröringspunkter 
med flera pågående VA-projekt och utredningar, 
därför har beslut tagits att NSVA kommer att göra 
VA-utredningen i egen regi. 

För området kring Båstads nya station, där bland 
annat Tuvelyckan etapp 2 ingår, är utmaningarna 
stora när det gäller kapacitet i befintligt lednings-
nät. En utbyggnad av området innebär stora inves-
teringar i framför allt vatten- och spillvattenled-
ningsnäten. 

NSVA har under hösten tagit fram underlag för revi-
dering av verksamhetsområdet. I underlaget som 
har lämnats över till kommunen för beslut, har utö-
ver ändringar till följd av VA-projekt även korrige-
ring av felaktigt verksamhetsområde föreslagits. 
Fokus har legat kring områden där det uppenbart 
funnits verksamhetsområde på ett felaktigt sätt, så 
som exempelvis längs med långa överföringsled-
ningar, områden där ledningar för den aktuella 
tjänsten saknas samt avtalskunder som felaktigt 
har tagits med i verksamhetsområdet.

I utkanten har av Västra Karup har Stockarydsvägen 
VA-samfällighet anslutits till det kommunala led-
ningsnätet genom att teckna avtal om anslutning 
utanför verksamhetsområdet. 

Hallavara samfällighet på Knösaliden har lämnat in 
en VA-anmälan och kommer att ansluta till kom-
munalt spillvatten så snart lantmäteriförrättning är 
klar och andra eventuella tillstånd är på plats. Om-
rådet är med i Båstads kommuns landsbygdsstrate-
gi och ska ansluta till spillvattennätet innan 2025. 

NSVA har även fått in en VA-anmälan från nybilda-
de Småryds VA-samfällighet. Markarbetena påbör-
jades av samfälligheten under våren men projektet 
fick pausas kort därefter när det visade sig att deras 
projektering inte stämde, och det inte gick att få 
tillräcklig täckning på ledningarna. Samfälligheten 
har därefter bett om en annan anslutningspunkt än 
den de först önskade, och NSVA inväntar uppdate-
rade handlingar innan de kan få tillåtelse att an-
sluta sig.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Varmt väder veckan före midsommar medförde en 
förbrukningstopp runt storhelgen och meddelande 
om vattenbesparing gick ut till allmänheten. Vi ser 
stor skillnad i kundernas vattenförbrukning jämfört 
med förra sommaren. 

Sydvatten har kopplats in till Torekov och Förslöv 
med omnejd samtidigt som NSVA har jobbat med 
kapacitetshöjande åtgärder vid vattenverket i Eskils-
torp. Sett till den totala distribuerade vattenmäng-
den så har denna under perioden juni-aug ökat med 
12 procent jämfört med samma period 2021. Vid 
maxdygn har produktionen under 2022 ökat med ca 
30 procent jämfört med maxdygn 2021. Trots högre 

förbrukning har sommaren passerat utan bevatt-
ningsförbud.

VAT TENKVALITET

Under året har det i enlighet med egenkontrollpro-
grammet tagits 58 prover på utgående vatten från 
vattenverket och 50 prover på distributionsnätet. 
Av dessa var 12 prover tjänliga med anmärkning. 
Den vanligaste anmärkningen på vattnet var för 
höga halter av järn och för hög turbiditet i vattnet 
från vattentäkten i Eskilstorp.

Dessutom har det gjorts en utökad kontroll av be-
kämpningsmedel och av PFAS. Förra gången PFAS 
undersöktes var 2014. Resultaten från årets under-
sökning visar att det finns PFAS i råvattnet i brunn-
narna på Idrottsplatsen men att halten ligger under 
det kommande gränsvärdet för PFAS 4.

Bekämpningsmedel finns i råvattnet i brunnar i 
både Axelstorp, idrottsplatsen och Eskilstorp. 
Högst halter är det i Eskilstorp där vattnet bedöms 
som otjänligt. Miljöavdelningen vid Båstad kom-
mun har informerats om resultaten och NSVA har 
mottagit ett föreläggande om att ta fram en hand-
lingsplan för bekämpningsmedlen.

I samband med kraftig nederbörd den 18 augusti 
kontaminerades dricksvattenreservoaren på Ran-
viksterassen. Kokningsrekommendation utfärdades 
måndagen den 22 augusti och efter 1,5 vecka med 
insatser hävdes rekommendationen. 
 

Årets livsmedelsinspektion genomfördes med re-
sultatet inga avvikelser.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Ekonomin för dricksvattenavdelningen slutade 
med ett positivt resultat med 131 Tkr under budget. 
Sydvattenkostnaden blev högre då de ansluta södra 
kommundelarna förbrukade drygt 37 procent mer 
än uppskattat. Detta får ses som en allvarlig signal 
om tendensen är representativ för kommande om-
råden som skall anslutas i närtid. Drift och under-
håll träffade budget trots det stigande energipriset. 
Provtagningen och kvalitetsarbetet blev dyrare på 
grund av kvalitetsproblemen som finns i de norra 
kommundelarna. Detta överdrag hämtades hem ge-
nom ett pausat fastighetsunderhåll.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

En 12-procentlig ökning av vattenförbrukningen 
noteras jämfört med sommarmånaderna 2021.

Kokningsrekommendationen som utfärdades i 22 
augusti föranledde ett antal åtgärder för att förhin-
dra framtida problem vid liknande skyfall. Åtgärder 
är vidtagna på bräddavlopp och förhöjd brunnsring.  

Vattenverket i Axelstorp körs normalt sett endast 
sommartid. Innan anläggningen stängdes ner för 
säsongen noterades dock problem som innebär att 
råvattnet inte kan tryckas genom filtren. Trolig 
 orsak är att bärlagren som sitter under spridaren  
är igensatta vilket gör att vattnet inte kan tryckas 
i genom. Åtgärd är påbörjad och färdigställning sker 
under början av 2023.
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  BÅSTAD 2018–2022,  m 3
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN BÅSTADS KOMMUN 2022

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

132

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 132 st

Antal prov med anmärkningar:  4 st

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

133

Antal prov, otjänliga: 1 st

Antal prov: 133 st

Antal prov med anmärkningar:  3 st

2018 2019 2021 20222020

2 613 356 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL BÅSTADS KOMMUN 2022

3,55%
ÖKNING MED
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2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,05 0,05 0,10

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2022 var 23 st

INVESTERINGAR

I februari provkördes nya tryckstegringsstationen i 
Förslöv och i mars kunde Torekov med omnejd för-
ses med vatten från Sydvattensystemet. 

Tryckstegringsstationen i Petersberg har försetts 
med nya pumpar och UV-aggregat har installerats 
vid vattentornet i Slättaröd. Det har genomförts en 
brunnsborrning för kompletterande brunnar till 
vattenverket vid idrottsplatsen. Förhoppningen är 
att en av dessa kan kopplas in till befintligt vatten-
verk under 2023. 

Anläggningen vid idrottsplatsen är en del i den 
långsiktiga strategin för vattenproduktionen i kom-
munens norra delar som det har jobbats med under 
året.

Prospektering av ny vattentäkt i norra Båstad, då en 
ny typ av bekämpningsmedel har funnits i täkten 
vid Eskilstorp bedöms behovet av behandlingsme-
tod innebära en investering av betydande storlek. 
Därför prospekterar vi för att finna en alternativ 
vattentillgång med lägre behandlingsperiod.

I nuläget har vi avfört ett antal områden som min-
dre lämpliga men identifierat tre områden där vi 
 efter dialog med intressenter ämnar gå vidare med 
undersökningar som exempelvis provborrningar.

Det ekonomiska utfallet för investeringsprojekten 
landade strax under budgeterad investeringsbudget. 

DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Under 2022 har 23 vattenläckor lagats. Sex uttjänta 
dricksvattenserviser har bytts ut samt 25 nya vat-
tenserviser anlagts. Avdelning Rörnät har fortsatt 
att fokusera på ledningsnätets anordningar. Motio-
nering och tillsyn av VA-anordningar, så som venti-
ler och brandposter, har till stora delar utförts 
 enligt planering.  Byten av brandposter har gjorts  
i samråd med räddningstjänsten och kommunen 
där kostnader fördelats rätt mellan parterna utifrån 
behov.
 
INVESTERINGAR ANORDNINGAR PÅ 

LEDNINGSNÄT

Utbyte av tre brandposter och 16 huvudventiler ut-
fördes under året. Brandposterna i Båstads kom-
mun är generellt i bra skick medan mer fokus lagts 
på ventiler.
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ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

TOREKOV  
RENINGSVERK 2022 1 192 311 864 554 0,73

2021 1 628 784 866 040 0,53

2020 1 514 627 823 991 0,54

2019 1 478 513 838 448 0,57

2018 1 210 386 901 191 0,74

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNINGDRIF T OCH UNDERHÅLL

På Torekovs avloppsreningsverk har reningsprocess 
fungerat väl och utsläppsvillkoren har efterlevts på 
årsbasis med god marginal. Riktvärdet för totalfos-
for har dock ej efterlevts för kvartal 3. De högre  
halterna beror på partikulär fosfor i utgående av-
loppsvatten. Ny driftrutin för kontroll av det sista 
reningssteget har arbetats fram och förankrats.

Torekovs stora tillströmning av besökare och fri-
tidsboende under påsk och sommar har som tidiga-
re år lett till en snabb ökande belastning på verket. 
Det tar tid för den biologiska processen att växla 
upp.  Bioblockets luftning styrs nu automatiskt av 
syremätare i bassängerna. Med en automatisk reg-
lering kommer processen få bättre förutsättning att 
klara snabba förändringar bättre.  Optimering av 
bioblocket kommer fortgå under 2023.  

Under året har reningsverket flertal gånger haft 
problem med slamavvattnaren och den har då lagats 
akut. Byte av slamavvattnaren har därmed priorite-
rats upp i reinvesteringsplanen och kommer bytas 
år 2023. 

Driften av pumpstationer har under året sköts en-
ligt maskinkorten. Under sommarperioden intensi-
fieras tillsynsbesöken för att säkra upp pumpstatio-
nerna under badsäsongen. 

I NSVAs åtagande i Båstad ingår även driften av 
Ängstorps reningsverk i Laholm. 

Rena spillvatten

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verk sam heten, som att använda allt mindre energi i pro    cesserna. Till exempel jämförs elförbrukningen 
med mängden vatten som renats under året, se tabell. Då flödet varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett nederbördsfattigt år, påverkar 
det hur mycket energi som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med höga flöden till reningsverken vilket generellt ger högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder att det kan ta tid innan aktiva energi-
minskande åt  gärder genomförs.

De villkor som finns har efterlevts på Ängstorps RV. 
Slamutrustningen har strulat vilket ledde till att 
slam transporterats från Ängstorp in till Västra 
Strandens ARV. Reningsverket har även påverkats 
av omvärlden med höga el- och kemikaliekostnader.

EKONOMI AVLOPPSRENING

Utfallet underskred budgeten med cirka 3 Mkr. 
 Huvudanledningen till detta är att den planerade 
rivningen av Hedhusets gamla reningsverk i Laholm 

var budgeterat men sköts på framtiden. Budgeten 
för rivningen var under år 2022 3 Mkr.

Trots ökade kostnader för el och kemikalier har 
kostnaderna kunnat hållas nere. 
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INVESTERING

En del av årets planerade investeringar har tyvärr 
blivit försenade. Detta beror dels på grund av intern 
resursbrist inom arbetsgrupp Norr. För att komma 
till rätta med detta framöver har vi under året gjort 
en mindre organisationsförändring och tilldelat en 
drifttekniker resurser att fokusera på att driva in-
vesteringsprojekt.  

Förseningar beror även i vissa projekt på långa le-
veranstider hos leverantörerna samt på att vi varit 
avtalslösa gällande mekaniska tjänster då upp-
handling blev överklagat till förvaltningsrätten.  

Under året har två sedimenteringsbassänger fått 
nya skrapor och drivningar installerade på Torekovs 
reningsverk. 

I årets reinvesteringsplan fanns tre pumpstationer 
utpekade. Under året har en färdigställts och de an-
dra två är startade men färdigställs först år 2023. 
Pumpstationerna renoveras med ny styrning och 
mekanik. 

De 15 avloppspumpstationerna som ligger i närhe-
ten av badplatser har kompletterats med automatik 
så att de har en nödstyrning som innebär att om be-
fintlig styrning av någon anledning havererar så går 
denna nöddrift in så länge avloppspumpstationen 
har ström. På så sätt minskas risken för bräddning i 
närheten av badplats. 

AVLEDNING SPILLVAT TEN

I början av året levererades en rapport över flö-
desmätning på spillvattenätet och en modell över 
spillvattennätet tillhörande Torekovs reningsverks 
avrinningsområde som NSVA beställt. NSVA upp-
handlade därefter uppdraget att utreda hur kapaci-
tetsbrist på spillvattenledningsnätet i Förslöv ska 
lösas. 

Med hjälp av konsultrapporten har NSVA  arbetat 
fram tre, modifierade lösningar på hur kapacitets-
bristen ska lösas. Av de tre förslagen har en av 
 lösningarna bedömts vara den bästa ur ett ekono-
mi- och genomförandeperspektiv, och en projektut-
redning har därefter påbörjats för att ytterligare ut-
reda förutsättningarna.

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN

(m3/år)

HEDHUSET/ÄNGSTORP 2022 1 219 532

2021 1 370 710

2020 1 353 576

2019 1 175 055

2018 1 037 083

AVLEDD SPILLVAT TENMÄNGD TILL L AHOLM FR ÅN NORR A BÅSTAD Det har under 2022 fortsatt komma in ett flertal för-
frågningar om anslutning utanför verksamhetsom-
rådet. Det rör sig framför allt om anslutning till 
kommunalt spillvatten i områden där fastighets-
ägare har blivit ombedda att åtgärda sina enskilda 
avlopp. Rapporten med modell över hela lednings-
nätet till Torekovs reningsverk visar på bristande 
kapacitet på flera sträckor längs kusten samt på led-
ningarna från Förslöv och Grevie har en stor del av 
förfrågningarna nekats.

I väntan på regeringens proposition “Vägar till håll-
bara vattentjänster” pausades de planerade lands-
bygdsutbyggnaderna i Båstads kommun förutom 
projektet ”Ängalag, Rotalyckevägen och Varan 8:76 
med flera”.  Landsbygdsprojekten innebär stora 
kostnader för VA-kollektivet och tillsammans med 
den osäkerhet kring anslutningstvånget, och där-
med avgiftsskyldigheten, som proposition medför-
de gjorde att NSVA beslutade att initiera en översyn 
av utbyggnaden på landsbygden.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Två uttjänta serviser har blivit omlagda medan det 
anlagts 22 nya i spillvattennätet. 16 avloppsstopp 
som har krävt högtrycksspolning och ett ras upp-
stod på spillvattenledningarna. Cirka tre kilometer 
av spillvattenledningarna blev filmade och spolade 
under de årliga underhållspolningarna. 

Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts under året. 

2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km) 0,05 0,04 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2022 var 16 st
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AVLEDA DAGVAT TEN 

Torsdagen den 18 augusti drabbades Båstad tätort 
av ett kraftigt skyfall. NSVA har sedan dess tagit 
emot ett 40-tal anmälningar om översvämning från 
fastighetsägare och försäkringsbolag. I majoriteten 
av fallen handlar det om att vatten har trängt in ge-
nom grundmur eller dörrar, men även baktrycks-
skador förekommer. 

NSVA har handlat upp juridisk hjälp för att hantera 
och bedöma ersättningsanspråk från de över-
svämningsärenden som har kommit in från försäk-
ringsbolag och fastighetsägare. Den tekniska utred-
ningen som kommer att ligga till grund för 
bedömningen görs av NSVA.

En fastighetsägare i Ängelsbäcksstrand lämnade 
under 2021 in en begäran hos Länsstyrelsen om att 
utöva tillsyn samt förelägga kommunen att bygga 
ut kommunala dagvattenledningar i området.  
NSVA har i ett yttrande till Länsstyrelsen påpekat 
att dagvattenproblematiken i området beror på 

Omhänderta dagvatten

höjdsättning där hus är placerade lägre än om-
givande vägar samt i naturliga lågstråk/rinnvägar 
och inte på avsaknad av dagvattenledningar. 

I juni 2022 hölls en syn på plats i Ängelsbäcksstrand 
där fastighetsägare, Länsstyrelsen samt tjänstemän 
från  Båstads kommun och NSVA deltog. Ett beslut 
från Länsstyrelsen huruvida de anser att kommu-
nen är skyldig att bygga ut dagvattenledningar i 
området kommer troligtvis under 2023. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Åtta nya serviser är anlagda och en uttjänt är om-
lagda på dagvattennätet. Rensning samt grönyte-
skötsel i och vid dagvattenmagasin och diken ut-
fördes enligt plan. Cirka 2,3 kilometer filmning och 
underhållsspolning av dagvattennätet har genom-
förts.  

2022 2021 2020 2019 2018

Dagvattenledningsnät (km) 181 186 188 188 165

Dagvattenmagasin (st) 19 20 16 8 6

NYCKELTAL DAGVAT TEN
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Vattenåret i Helsingborg stad

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

93 procent av kunderna i Helsingborg stad skickade 
in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA 
 jämfört med 90 procent 2021. Andelen kunder som 
valde att lämna sin årliga mätaravläsning via 
 mobiltelefon, e-post eller webb var cirka 88 procent.

Från och med den 1 januari 2023 höjs VA-taxan  
i kommunen för både privatpersoner och företag.  
Justering av VA-taxan beror främst på nyinveste-
ringar, reinvesteringar och landsbygdsinvesteringar.

Kunderna informerades om den nya taxan via 
 media, nyhetssida på nsva.se och i samband med 
den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2022 har cirka 6395 VA-ärenden hanterats 
från kunder i Helsingborg i ärendehanteringssyste-
met Lime CRM. Merparten av ärendena, 40 procent, 
berör fakturafrågor, 15 procent berör mätarfrågor 
och övriga frågor 16 procent. Vi har tagit emot 46 
kundklagomål, 2021 var det 56 klagomål.

MÄTARBY TEN 

I Helsingborgs kommun har 927 vattenmätare 
bytts. Under året har 1763 ärenden behandlats re-
laterade till vattenmätare. Vid 197 besök under-
kändes kundens VA-installation. 91 förgävesbesök 
gjordes, vilket betyder att ingen är hemma på bokad 
tid. Resultatet för felvisande mätare är 5,90 procent 
vilket inte påverkar utesittningstid, den är fort-
farande 12 år.

Årssammanställning

18 542
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 249

Antal anmälda 
källaröversvämningar 13

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 119 280

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 927

Antal planerade mätarbyten 1 053
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Årets viktigaste investeringar 

NYA VAT TENTORNET,  

FILBORNA RESERVOARVOLYM

Alla arbeten är nu slutförda. Slutbesiktning genom-
fördes den 13 juni med godkänt resultat och an-
läggningen är tagen i drift med undantag av att den 
inre reservoaren i vattentornet hade ett mindre 
 läckage. I november kom beskedet att linern är tät 
och driftsattes innan årsskiftet.

S2

Projektet omfattar byggnation av ny tryckste-
gringsstation på Örbyverket för att ersätta äldre 
 anläggning samt anläggande av lågreservoar. Kon-
trakt har tecknats med NCC som totalentreprenör  
i samverkan. Projekteringen har försenats då ut-
maningar funnits kring hanteringen av skyddsvärd 
information. Genomförandet beräknas därför starta 
först efter semestern 2023 och anläggningen för-
väntas vara i drift höst/vinter 2025.

VALL ÅKR A: HASSEL-,  DRE JARE-  

OCH BJÖRKSTIGEN

I Vallåkra fortsätter vi mer att ersätta ålderdigna, 
kombinerade ledningsnät. Nu har vi genomfört ut-
byte av cirka 500 meter vattenledning och cirka 500 
 meter kombinerad ledning, som då ersatts med 
spillvattenledning och dagvattenledning på Has-
selstigen, Björkstigen och Drejarestigen. MVB Syd 
AB har utfört jobbet som en totalentreprenad i 
samverkan. Bygghandlingen projekterades av Cowi. 
VA-arbetena startade vecka 32 och slutbesiktas 
 under december.

R Å Å: ÅBR ÄDDEN

Under våren uppmärksammades undermåliga spill-
vattenledningar under Råån. En framgångsrik akut-
åtgärd genomfördes för att istället pumpa spillvatt-
net över ån. Under hösten har vi därefter projekterat 
en mer långsiktig lösning bestående av renspump-
sanläggning och tryckning av en ny ledning under 
ån. Projektet genomförs snabbast möjligt men leve-
ranstid för renspumpsanläggning är omkring sex 
månader varför vi nu har målsättningen att bli klara 
under 2023. Går det att lösa innan sommaren är det 
bra, men är inget vi kan lova. Arbetena kräver 
många tillstånd, vilka erhölls från länsstyrelsen 
strax innan årsskiftet. Vi har avvaktat med den geo-
tekniska undersökningen då tillstånden inte var på 
plats men under inledningen av 2023 kommer den 
genomföras och därefter kan vi sätta detaljerna för 
hur vi ska borra under ån. 

PÅLSTORPSVÄGEN

I anslutning till Pålstorpsvägen har vi påbörjat 
 bytet av en äldre vattenledning och dess anslutande 
ledningar.  I projektet ingår även en flödesmätare 
och en tryckreduceringsbrunn. Projektet utförs av 
NCC. Starten försenades något av en oljefylld hög-
spänningsledning som var tvungen att tas ur drift 
och ersättas med ny. Totalt avser vi ersätta cirka 800 
meter vattenledning. Projektet kommer pågå även 
under 2023, uppdelat i flera etapper. 
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Strategisk 
planering  

för samtliga 
vattentjänster

NSVA har påbörjat arbetet med en vat-
tentjänstplan i enlighet med förändring-
ar i lagen om allmänna vattentjänster. 

Förändringarna innebär bland annat att 
varje kommun är skyldig att ta fram en 
så kallad vattentjänstplan som ska be-
slutas i kommunfullmäktige. I planen 
ska det framgå kommunens långsikti-
ga planer för att tillgodose behovet av 
kommunalt vatten och avlopp men även 
hur kommunen avser att säkra de kom-
munala VA-anläggningarna så att de 
 klarar framtida skyfallsbelastningar. 

Allmänheten ska ha möjlighet att ha 
synpunkter på planen innan den antas 
i kommunen. I beslutet framgår att alla 
kommuner ska ha en vattentjänstplan 
färdig och beslutad senast 2023-12-31.
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Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Några av de mer omfattande detaljplanerna som 
NSVA har varit involverade i under 2022 är Björka 
16:4, Väla marknad, Närlunda, Maria station samt 
Östra Ramlösa. NSVA har även varit delaktiga i ar-
betet med en ny översiktsplan för Södra staden, 
Stadsplan Södra staden. Frågor och utmaningar 
som behöver hanteras berör framför allt kapacitet i 
VA-systemen och klimatanpassning.

Exploateringsprojekt och övriga stadsbyggnadspro-
jekt där NSVA varit delaktiga i projektering och 
byggskede är bland annat Regnbågsdammen, Larm-
vägen, Välluv 14:1, Drottninggatan Norra, Ocean-
hamnen, Allerum/Kungshult samt dubbelspåret 
Ängelholm-Maria station.

I september beslutades om utökning av den kom-
munala VA-anläggningen med Hässlunda lands-
bygd, Ödåkra 4:4 samt några fastigheter i Långeber-
ga och Östra Ramlösa.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Den intagna mängden vatten från Sydvatten och 
mängden dricksvatten som pumpats ut är likvärdigt 
med hur det har sett ut de senaste åren. Även mäng-
den som transiterats genom Helsingborgs lednings-
nät till Höganäs, Ängelholm och Båstad är likvärdig 
trots att delar av Båstad kopplades till under våren.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Det ekonomiska bokslutet för dricksvattenavdel-
ningen blev positivt, 217 tusen under den tilldelad 
budgeten på 78,9 miljoner. Sydvattenkostanden 
stannade på 55,5 miljoner, 92 tusen från budget.

Driften blev 531 tusen billigare trots de ökade ener-
gikostnaderna. Underhållet blev också billigare, 355 
tusen. Däremot så blev provtagning och utred-
ningskostnaderna något dyrare. 

När uppgifterna om väsentligt dyrare energipriser 
kom till oss beslutades att fastighetsunderhållet 
skulle dra ner till ett minimum. Effekten blev att 
bara 50 procent av tilldelad budget upparbetades. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Örbyfältet har vid flertalet gånger under året fung-
erat som utjämning vid såväl akuta som planerade 
underhållsarbeten hos Sydvatten, bland annat 
sänktes mängden intaget vatten till Örbyfältet när 
Sydvatten hade isbildning vid vattenintaget i sjön 
Bolmen. Vi har även kört Bergrundstäkten i prov-
drift under enstaka dagar under året för att säker-
ställa funktionen. Bergrundstäkten kan framöver 
användas för ex stöttning vid större planerade un-
derhållsarbeten som medför minskning av inkom-
mande vatten från Sydvatten. Rengöring av 
Fredriksdals vattentorn genomfördes i april enligt 
rekommendation från årlig reservoarkontroll. För 
övrigt har driften fungerat väl under året som gått.

VAT TENKVALITET

Under året har det i enlighet med egenkontrollpro-
grammet tagits 20 prover på utgående vatten från 
vattenverket och 217 prover på distributionsnätet. 
Av dessa var 10 prover tjänliga med anmärkning. 
Den vanligaste anmärkningen på vattnet var på 
lukt.

Den 6 november gav en av de automatiska provta-
garna för bakterier utslag. Den manuella provtag-
ningen nästkommande dag visade på en spridd för-
orening med otjänligt vatten på en plats och tjänligt 
med anmärkning på ytterligare fyra platser. Prov-
tagningen fortsatte därefter dagligen med resulta-
tet tjänligt med anmärkning på flera platser. Den 10 
november startades klorering av utgående vatten 
från Örbyverket och från den 12 november var vatt-
net åter tjänligt på samtliga platser.

Dessutom har det gjorts en utökad kontroll av be-
kämpningsmedel och av PFAS. Förra gången PFAS 
undersöktes var 2014. Resultaten från årets under-
sökning visar att det finns PFAS i råvattnet i ett par 
av brunnarna på Örbyfältet men att halten ligger 
under det kommande gränsvärdet för PFAS 4. Med 
PFAS 4 avses den sammanlagda halten av 4 specifi-
ka ämnen i familjen PFAS.

Årets livsmedelsinspektion genomfördes under de-
cember. Inspektionen genomfördes utan att några 
avvikelser noterades.

INVESTERINGAR

Investeringsprojekt som genomförts är förbättrat 
skalskydd, relining av råvattenbrunnar på Örbyfäl-
tet, där även brunnstätningar och automatiserad 
nivåmätning installerats. Den nya mätningen sker 
trådlöst och kommer på sikt att ersätta manuell 
lodning av ett antal kontrollpunkter som behövs för 
att veta vattennivån i fältet. Vi kommer kontinuer-
ligt att synliggöra en fyllnadsgrad som hjälper drift-
teknikerna vid beslut om beställningsflöde från 
Sydvatten.  

Projektet Ny infiltrationsanläggning söder pågår 
och syftar till att utöka Örbyfältets aktiva del. Prov-
borrningar för att bestämma jordlager har genom-
förts och projektet fortsätter 2023.  

Filborna VT projektet är avslutat och arbetet med 
att driftsätta den tidigare läckande reservoaren 
slutfördes under årets sista dagar.

Projektet Bergrundstäkten är avslutat, provkör-
ningar och olika tester har utförts med goda resul-
tat. Även prov med att tanka lastbil med nödvatten 
har genomförts. Vattendom för täkten återstår.

Det ekonomiska utfallet blev långt under investe-
ringsbudgeten vilket främst beror på förseningar 
som uppstått pumpanläggningsprojektet på Örby 
vattenverk samt ett asfalteringsprojekt som flyttats 
fram ett år. 
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  HELSINGBORG 2018–2022,  m 3

19 700 000

19 300 000

18 900 000

18 500 000

0
2018 2019 2021 20222020

19 075 737 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL HELSINGBORG STAD 2022

0,005%
MINSKNING MED

SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN HELSINGBORG STAD 2022

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

295

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

288

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 288 st

Antal prov med anmärkningar:  9 st

Antal prov, otjänliga: 1 st

Antal prov: 295 st

Antal prov med anmärkningar:  5 st

Det mörkgröna i staplarna visar andelen transiterat vatten av den totala dricksvattenproduktionen. För 2022 var det 4 526 635 m3.
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2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,09 0,10 0,10

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2022 var 79 st

DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

En utredning av möjligheterna att sektionera av en 
tredjedel av Helsingborgs förbrukning i en lågzon 
har utförts. Tankarna på en lågzon har funnits sedan 
länge då höjdskillnaderna är relativt stora inom 
 Helsingborgs normalzon på grund av Landborgen. 
Motiveringarna till en lågzon är flera, bland annat 
att det idag förekommer högre tryck än vad som 
 föreskrivs som max i de mer låglänta delarna. Det 
finns även fördelar så som energibesparing, mindre 
påfrestning på ledningsnätet och minskat läckage. 
Det har gjorts en omprojektering i projektet i 
Pålstorpsvägen för att förbereda för en framtida låg-
zon. Det har även fattats ett styrgruppsbeslut om att 
lågzonen ska etableras inom en 10-årsperiod. 

På vattenledningen från Hasslarp mot Kattarp har 
en ny ventil för tryckreducering anlagts och ställts 
in. Ventilen sitter i en ny mätbrunn i Hasslarp som 
ska användas för att göra bättre beräkningar av 
 läckaget och hur det påverkas av tryck.

En ny teknik för läcksökning på dricksvattenled-
ningsnät har testats. Tekniken går ut på att en fiber-
kabel förs in i ett rör upp till 60 kilometer långa 
sträckor. Till fibertråden ansluts ett särskilt laserin-
strument som analyserar små störningar i det ljus 
som reflekteras tillbaka. Dessa störningar är en 
funktion av vibrationer i vattnet som bland annat 
kan komma från vattenläckor.

En dimensionsplan är framtagen för Helsingborgs 
kommuns närmare 1 000 kilometer dricksvatten-

ledningsnät. Planen utgår från en prognosmodell 
som beskriver hur vattenförbrukningen ser ut i Hel-
singborg 2070. Resultatet är ett underlag som visar 
vilken ledningsdimension samtliga ledningar inom 
staden behöver ha för att långsiktigt kunna försörja 
Helsingborg med vatten. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Nio gamla vattenserviser har lagts om och 21 nya 
serviser har anlagts. Renspolning av vattenhuvud-
ledningsnätet enligt plan har utförts. Motionering 
och tillsyn av VA-anordningar, så som ventiler och 
brandposter samt en inventering av luftningsan-
ordningar på dricksvattenledningsnätet genomför-
des under året. Inventeringen kommer sedan ligga 
till grund för kommande utbytesplan.
   
Avdelning Rörnät lagade 79 vattenläckor på led-
ningsnätet.  

INVESTERINGAR ANORDNINGAR  

PÅ LEDNINGSNÄT

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

30 nya huvudventiler och 17 brandposter byttes 
 enligt reinvesteringsplan.
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DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Öresundsverket

Driften av Öresundsverket har under första delen av 
året präglats av en par väderhändelser med storm 
och stora regnmängder vilket resulterat att re-
ningsprocessen påverkats negativt. Dels genom 
 inträngande havsvatten i ledningssystemet, dels 
genom att en del spillvatten delrenats i de utjäm-
ningsmagasin som finns på Öresundsverket. 

Trots de relativt stora regnmängderna som kom på 
våren har inga bräddningar skett vid Öresundsver-
ket. Det kan troligtvis kopplas till den bortkoppling 
som gjorts genom separeringsprojektet i Furutorps-
backen år 2021.

Första halvåret drabbades Öresundsverket dess-
värre också av två oförutsedda mekaniska haverier 
vilka hade en inverkan på reningsresultatet. Trots 
dessa händelser låg utsläppsvärdena under 
gränsvärdet för fosfor vid årets mitt. Under andra 
halvan av året har den biologiska fosforrenings- 
processen varit väldig stabil och i slutet av året har 
värden under gällande riktvärden kunnat hållas på 
månadsbasis.

I slutet av året drabbades Öresundsverket av ett par 
oförutsedda haverier på centrifug, inkommande 
skruvpump och galler. Dessa har inte direkt lett till 
några kvalitetsavvikelser i reningen men det har 
inneburit högre risker för bräddningar och även risk 
för försämrat reningsresultat.

Rena spillvatten

Årets riktvärde har överskridits gällande totalfosfor 
i utgående vatten. Arbete kommer att fortgå under 
kommande år för att ytterligare förbättra renings-
process och villkorsefterlevnad.

Driften av det nya Svedberga minireningsverk har 
skett enligt plan utan några större oplanerade hän-
delser och reningsverket presterar mycket väl re-
ningsmässigt. I slutet av året har även den damm 
som reningsverket mynnar i och som tidigare var 
den enda reningen som fanns i Svedberga rensats 
från historiskt ansamlat slam.

Driften av pumpstationerna inom området har 
skötts enligt maskinkort och inga större oplanerade 
händelser har skett. 

År 2019 lämnades det in en ansökan om ett nytt 
miljötillstånd för Öresundsverket. Ansökan har un-
der årens gång kompletterats och under hösten år 
2022 inkom Länsstyrelsen med sitt yttrande och 
förslag på villkor. Efter att ha analyserat innebörd-
en av dessa som då bland annat innehöll kvävekrav 
på 5 mg/l (idag 10 mg/l), krav på utgående metall-
halter, tuffare fosforkrav och krav på metangasut-
släpp från gasanläggningen. Dessa krav skulle kräva 
stora investeringar och att den idag helt biologiska 
reningsprocessen mer eller mindre skrotas då re-
ningsverket behöver ställas om till att använda 
mycket mer kemikalier till fällning och till kväver-
eningssteget. Vi anser att detta är helt fel väg att gå 
med anledning av investeringsbehovet och vet-
skapen om den klimatkris vi står inför. Användan-

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

ÖRESUNDSVERKET 2022 17 834 463 7 061 999 0,40

2021 19 633 655 6 904 360 0,35

2020 19 336 721 7 277 910 0,38

2019 19 632 697 7 662 791 0,39

2018 18 938 492 6 925 771 0,37

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verk sam heten, som att använda allt mindre energi i pro    cesserna. Till exempel jämförs elförbrukningen 
med mängden vatten som renats under året, se tabell. Då flödet varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett nederbördsfattigt år, påverkar 
det hur mycket energi som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med höga flöden till reningsverken vilket generellt ger högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder att det kan ta tid innan aktiva energi-
minskande åt  gärder genomförs.

det av stora mängder kemikalier som måste pro-
duceras och transporteras kommer att försvåra, om 
inte omöjliggöra, målet att verksamheten ska bli 
klimatneutral till år 2030. Vidare vet vi att Avlopps-
direktivet kommer att innebära stora krav på verk-
samheten och det blir högst troligt krav på läke-
medelsrening. Vi måste veta alla kommande 
förutsättningar och krav innan vi investerar i nya 
anläggningsdelar. Vår bedömning är att befintligt 
miljötillstånd kan användas ytterligare ett par år. 
Planen är att påbörja en ny ansökan under våren 
2023.

RECOL AB

För Recolabs utvecklingsanläggning, som renar det 
källsorterade avloppsvattnet från Oceanhamnen, 
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har verksamheten under året både bestått i upp-
start av processdelar samt övergång av andra delar 
till stabil drift och uppföljning av reningsresultat 
enligt de måldokument som finns.

Av de tre fraktioner som renas drivs idag gråvat-
tenreningen i en relativt stabil process. Nanofiltre-
ringen som renar gråvattnet, som sista steg, har 
fungerat väl och under slutet av året har även den 
läkemedelsrening som skall rena läkemedel drift-
satts med goda resultat.

Utmaningar kvarstår för att reningen av de andra 
fraktionerna, svartvatten och matavfall, ska uppnå 
en stabil och effektiv drift i samtliga delar. Detta  
 arbete görs till stor del i samarbete med leveran-
törer enligt gällande avtal med dem. 

EKONOMI AVLOPPSRENING

Kostnadsutfallet överskred budgeten med cirka 8,5 
Mkr. Av detta består 5,1 Mkr av en lagerkostnad. 
Under slutet av året såldes gaslagret ut varpå intäk-
ten i Helsingborg ökade med 8,5 Mkr.

Året har präglats av ökande kostnader kopplat till 
omvärldsläget på främst de insatskemikalier som 
används i processen. Kostnaden för främst kemika-
lier och slamomhändertagande har under året kos-
tat cirka 800 Tkr mer än budgeterat.

Totalt har personalkostnaderna minskat med cirka 
1,8 Mkr under året kopplat till ej tillsatta tjänster 
och frånvaro som påverkat omfattningen på proak-
tivts uppströmsarbete och det strategiska arbetet. 

2022
SNITT 
ÖVER  
5 ÅR

SNITT 
NSVA

Antal stopp/spill-
vattenledningsnät 
(st/km)  0,09 0,09 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2022 var 75 st

En ej tillsatt tjänst har ökat andelen inköpta tjäns-
ter på mekaniskt underhåll.

Arbetet med Knähaken och problemen med sedi-
menten har skjutits fram ytterligare ett år.

INVESTERING

En del av de investeringarna och reinvesteringarna 
som varit planerade under året har tyvärr blivit för-
senade. Detta främst på grund av att upphandling 
gällande mekaniska tjänster blivit överklagat till 
förvaltningsrätten. Beslut från rätten kom först i 
slutet av året efter 10 månaders handläggning. 

AVLEDNING SPILLVAT TEN

Som ett led i saneringsplanen för Helsingborgs cen-
tralort har flödes- och nivåmätningar utförts i Fu-
rutorpsgatans avrinningsområde mellan januari 
och april. Det kan konstateras att modellresultaten 
stämmer bra med mätdata och att det inte har bräd-
dat i den bräddpunkt som undersöktes. Mätningen 
visar även att arbetet med omkopplingen av dag-
vattenledningen som gjordes 2021 vid Öresunds-
verket ser ut att ha haft en god effekt. Arbetet med 

att lägga separata ledningar för dagvatten och spill-
vatten i gator på Tågaborg har fortsatt även under 
2022 med syfte att i framtiden kunna koppla bort 
dagvattnet som belastar norra hamnens spill-
vattenpumpstation. 

Arbetet med en saneringsplan för södra linjen har 
pågått under året. Södra linjen avleder spillvatten 
från Mörarp, Påarp, Bårslöv, Gantofta, Vallåkra och 
Rydebäck. Fokus i saneringsplanen har varit på lin-
jen Mörarp-Påarp då stora problem med tillskotts-
vatten lokaliserats dit. Flödesmätning och nivåmät-
ning med tillhörande analys har utförts inom 
Mörarp för att få förståelse för hur systemet funge-
rar samt kunna analysera var och vilka åtgärder 
som behövs. Resultaten visar att det finns avgrän-
sade områden med mycket tillskottsvatten att gå 
vidare med. Dessutom har en kapacitetsbestämning 
av pumpstationerna Benarp, Yndesäte och Påarp 
Östra gjorts eftersom det endast är i Benarp som det 
finns en fast flödesmätare.

Forskningsprojektet Urbana bad har pågått sedan 
2018 och har gett en del svar på komplexa frågor 
kring badvattenkvaliteten. Sommaren 2022 testa-
des en ny teknik i Helsingborg som istället för att ge 
utslag på badvattenprover på tre dagar, som vanligt, 
ska ge svar på bara 15 minuter om det finns kolibak-
terier i badvattnet. Mätresultaten ska analyseras för 
att ge snabba svar på vattenkvaliteten samt för att 
kunna leda till utveckling av smarta algoritmer som 
på sikt kan användas för att förutspå problem med 
vattenkvaliteten innan de faktiskt uppstår. Forsk-
ningsprojektet Urbana bad är ett samarbete mellan 

Helsingborgs stad, Lunds universitet, Malmö stad, 
VA SYD, NSVA och Sweden Water Research.

En ny teknik för att lokalisera tillskottsvatten testas 
i Kattarp. Tekniken går ut på att en fiberkabel förs in 
i spillvattenledningen. Till fiberkabeln ansluts ett 
särskilt laserinstrument och intensiteten och frek-
vensen i det ljus som reflekteras tillbaka beror av 
temperaturen på kabeln. Temperaturen kan således 
mätas kontinuerligt varje meter i upp till 10 kilome-
ter och på så sätt kan inläckaget av kallare tillskott-
svatten lokaliseras på en relativt detaljerad nivå. In-
stallation av fiberkabeln med tillbehör skedde i 
slutet av november och ska sitta ute i tre månader. 

I Ödåkra testas att lokalisera tillskottsvatten med 
hjälp av kombinerad temperaturmätning och flö-
desmätning. Här har temperatursensorer placerats 
ut i ett 30-tal brunnar i spillvattensystemet och ska 
sitta ute i cirka 4 månader. Insamlade data ska ana-
lyseras med avseende på temperaturförändringar i 
spillvattnet i samband med nederbörd samt sättas  
i samband med flödesmätningen för att på så vis 
 bestämma omfattningen av tillskottsvatten.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

20 nya serviser har anlagts medan 13 uttjänta servi-
ser byttes ut på spillvattennätet. 75 avloppsstopp 
som har krävt högtrycksspolning och 15 ras inträf-
fade på ledningarna. Bräddavloppen med tillhöran-
de insatser är ett fortlöpande arbete som har utförts 
under året. Cirka 12,5 km spillvattenledningar blev 
filmade och spolades vid de årliga underhållspol-
ningarna. 
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Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

Dagvattenplanen för Helsingborg är ett samarbets-
projekt mellan olika förvaltningar och bolag i Hel-
singborg. Under året har det pågått ett arbete med 
att ta fram åtgärder för att förbättra kapaciteten i 
det kommunala dagvattennätet med modellerings-
programmet MIKE+ hos NSVA. Arbetsgruppen ar-
betar även med att ta fram åtgärdsförslag för att 
minska föroreningsutsläpp till dagvatten, vilket är 
ett viktigt arbete för att på sikt kunna uppnå 
 miljökvalitetsnormerna som gäller för Helsing-
borgs recipienter.

Tyvärr har det även under sommaren 2022 påträf-
fats döda fiskar i Råån och nya undersökningar har 
tillsatts. Råån är mycket känsligt för utsläpp som-
martid och det finns risk att sårbarheten ökar i och 
med klimatförändringarna. Ett arbete har påbörjats 
för att hitta lämpliga åtgärder för att minska risken 
för utsläpp framöver.

Utvärderingen av Mariastadens blågröna dagvat-
tenlösningar har avslutats under året. Utvärdering-
en har gjorts utifrån flera aspekter; gestaltning, 
teknisk funktionalitet, rekreation och trygghet, 
drift och underhåll, biologiska värden samt plan-
läggning och exploatering. Flera av dagvattenlös-
ningarna i form av dammar och bäckliknande stråk 
upplevs som en tydlig del av områdets karaktär och 
lockar till olika slags vistelse, lek och aktiviteter. 
Särskilt dammarna med öppen vattenyta fungerar 
som viktiga noder, målpunkter och blickfång. De 
blågröna dagvattenlösningarna har gjort att om-

rådet är robust och klimatanpassat. Att dammar och 
kringliggande anläggningar upplevs välskötta är 
mycket betydelsefullt för människors uppfattning 
av miljön, något som också visas i resultatet av dia-
logerna. Här tycks finnas en motsättning mellan å 
ena sidan det som spontant upplevs vackert och 
välskött, och det som bidrar till högre reningskvali-
tet och naturvärden. Utmaningar har varit den om-
fattande användningen av makadam i slänter och 
dammar, svårigheter att säkerställa funktion på 
kvartersmark och inom samfälligheter över tid samt 
att gräsytor är dåligt dränerade och ofta vatten-
mättade.

Det har gjorts en detaljerad utredning av dag-
vatten- och klimatanpassningsåtgärder i Berga med 
hjälp av en kopplad markavrinnings- och lednings-
nätsmodell. Syftet har varit att utvärdera effekten 
av olika åtgärder så som dagvattendammar och 

översvämningsytor samt att säkerställa att proble-
men inte ökar uppströms åtgärderna. Åtgärdernas 
effekt på skyfall är inte helt tydlig medan avlastning-
en av ledningsnätet vid regn kan vara betydande.

NSVA deltar i en utredning gällande den förändrade 
flödesregimen i Ödåkrabäcken. Staden har under 
hösten handlat upp en konsult som ska analysera 
de flödesförändringar som har skett i bäcken i takt 
med ökad exploatering i avrinningsområdet. Bäck-
en har i dagsläget problem med förhöjda högflöden 
på grund av snabbare avrinning, men även lägre 
lågflöden antas vara en konsekvens av att markens 
infiltrationsförmåga minskar vid hårdgörning, Ut-
redningen ska se över möjligheterna till att åter-
skapa en mer naturlig flödesregim i vattendraget. 
NSVA bistår med underlag till konsulten för mo-
delluppbyggnad

2022 2021 2020 2019 2018

Dagvattenledningsnät (km) x 877 865 853 840

Dagvattenmagasin (st) 122 125 109 93 93

NYCKELTAL DAGVAT TEN

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

16 nya serviser är anlagda och fyra uttjänta serviser 
har lagts om. Rensning och grönyteskötsel i och  
vid dagvattenmagasin samt diken utfördes enligt 
plan. Någon damm och flera diken har schaktats. 
Växtöra som finns i vissa dagvattendammar har 
kompletterats under 2022. Underhållsspolning av 
dagvattennätet har genomförts enligt plan och 
drygt 8,2  kilometer av dagvattenledningarna spola-
des och filmades.  
 
Vid två tillfällen har miljösläpet använts för att 
 förhindra att oljor, diesel och andra ämnen skulle 
nå recipienter i samband med trafikolyckor och ut-
släpp. 
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Vattenåret i Landskrona stad

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

90 procent av kunderna i Landskrona stad skickade 
in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA, 
 vilket är i paritet med förgående år. Andelen kunder 
som valde att lämna mätaravläsningen via mobil-
telefon, e-post eller webb var drygt 82 procent jäm-
fört med 81 procent 2021.

Från och med den 1 januari 2023 kommer VA-taxan 
i Landskrona stad vara oförändrad jämfört med 
2022. Kunderna informerades om den nya taxan via 
media, nyhetssida på nsva.se och i samband med 
den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2022 har 2581 VA-ärenden hanterats från 
kunder i Landskrona stad i ärendehanteringssyste-

met Lime CRM. 43 procent av ärendena rör fak-
turafrågor, drygt 18 procent rör vattenmätare och 
övriga frågor 12 procent. 21 kundklagomål har re-
gistrerats, jämfört med 30 klagomål 2021.

MÄTARBY TEN 

I Landskrona kommun har 887 vattenmätare bytts. 
Under året har 1371 ärenden behandlats relaterade 
till vattenmätare. Vid 139 besök underkändes kun-
dens VA-installation. 75 förgävesbesök gjordes, 
 vilket betyder att ingen är hemma på bokad tid.  
Resultatet för felvisande mätare är 5,45 procent  
vilket inte påverkar utesittningstid, den är fort-
farande 10 år.

Årssammanställning

7 406
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 140

Antal anmälda 
källaröversvämningar 11

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 47 892

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 887

Antal planerade mätarbyten 993
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Årets viktigaste investeringar 

MÖLLEGATAN

I Möllegatan och i dess närhet genomför vi ett 
 saneringsprojekt där gammal kombiledning bytes 
mot spill-, och dagvattenledningar, vi byter också 
vattenledningarna till diffusionstäta ledningar 
samt lägger ny vattenledning för att inom några år 
knyta ihop den med framtida vattenledningar 
öster ifrån, för en robustare försörjning. 

Projektet omfattar Möllegatan samt S:t Olofsgatan 
och är  cirka 450 meter mellan Hantverkargatan och  
Weibullsgatan. För att minska risken för översväm-
ningar vid stora regn bygger vi en fördröjningsdam 
söder om S:t Olofsgatan. Projektet planerades att 
avslutas 2022 men beroende på väder kan sista lag-
ret asfalt dröja till april/maj 2023. MVB är upphand-
lad totalentreprenör i samverkan där projektering 
startade 2021 och entreprenaden startade i april 
2022.

SALIXGATAN 

I Salixgatan ersattes cirka 150 meter kombinerad 
ledning med spill- och dagvattenledning. I sam-
band med detta ersattes även vattenledningen med 
en ny. 

Den gamla vattenledningen var det rundmatning 
på men nu blir det en mindre ledning som avslutas 
vid dom sista fastigheterna på gatan som har servi-
ser på den ledningen, vilket gör att vi kortade ner 
vattenledningen med 90 meter. På så sätt sparar vi 
en del pengar eftersom vi inte behöver schakta och 
återställa 100 meter gata samt att vi minskar risken 
för dålig omsättning på vattnet. Den kombinerade 

ledningen anslöt tidigare direkt på den ledning som 
i framtiden är avsedd att endast föra dagvatten och 
då direkt ut i havet. Arbetet hade sina utmaningar 
då gatan är smal och ledningarna ligger djupt, dess-
utom svårarbetade sandiga massor, men det gick 
bra och utan incidenter.  

FÖRENINGSGATAN

Projektet med ledningsförnyelse i samband med 
gatuomgestaltning i Föreningsgatan har pågått se-
dan 2021 och väntas slutföras våren 2023. Det för-
nyas och separeras kilometervis med vatten-, spill- 
och dagvattenledningar och anläggs även en 
pumpstation då fallet på spillvattenledningen varit 
så pass dåligt att detta krävdes. 

Ett flertal fastighetsägare har blivit ombedda att se-
parera spill- och dagvatten då befintlig ledning i 
framtiden blir enkom dagvattenledning som fri-
kopplas från reningsverket. NCC är upphandlad 
som totalentreprenör i samverkan tillsammans 
med staden. I stort sett har arbetet gått bra, men 
som alltid har det funnits utmaningar. Bland annat 
har vi stött på föroreningar från en bensinmack, 
transportskadad pumpstation, oväntat höga dag-
vattenflöden, ovanligt stor mängd okända ledning-
ar och kablar som totalt sett bidragit till en lägre 
framdrift än bedömt vid framtagande av riktpris. 

Detta innebär att projektets ursprungliga tidplan är 
försenad och utgifterna överstiger kraftigt rikt-
priset vilket hanterats genom att öka totala inves-
teringsbudgeten 2022 mot att vi håller nere mot-
svarande 2023 (andra projekt flyttas fram).

 Kompletterande arbeten för kommande sidogators 
projekt har även varit en fördyrande faktor för att ej 
störa ny gestaltning.

VEN – NÄMNDEMANSGÅRDEN 

NCC har under året upprättat en möjlig spillvatten- 
och dricksvattenanslutning för Nämndemansgår-
den på Ven. 
  
NORR A L ÅNGGATAN 

I samband med att staden omgestaltar Norra Lång-
gatan ersätter vi en undermålig vattenledning från 
1902 med en ny och anpassar även dagvattenled-
ningarna utifrån dagens dimensioneringskrav.

Spillvattenledningen är sedan tidigare relinad och 
för dennes del är det endast servisledningarna som 
förnyas i detta skede. Projektet är indelat i två delar 
varav den första delen mellan Järnvägsgatan till 
Fiskargränden pågår och slutförs under 2022. Delen 
Storgatan till Fiskargränden kommer att påbörjas i 
början av 2023 och därefter kommer återställning-
en att påbörjas med bland annat planteringsbäddar 
och användandet av dagvatten till bevattning av 
dessa. 

Omfattningen på omgestaltningen är avsevärt stör-
re än vi räknade med i budget varför prognosen jus-
terats under året. 
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Strategisk 
planering  

för samtliga 
vattentjänster

NSVA har påbörjat arbetet som en vat-
tentjänstplan i enlighet med förändring-
ar i lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412). Förändringarna innebär 
bland annat att varje kommun är skyldig 
att ta fram en så kallad vattentjänstplan.  
I planen ska det framgå kommunens 
långsiktiga planer för att tillgodose be-
hovet av kommunalt vatten och avlopp 
men även hur kommunen avser att säkra 
de kommunala VA-anläggningarna så att 
de klarar framtida skyfallsbelastningar. 
Allmänheten ska ha möjlighet att ha 
synpunkter på planen innan den antas i 
kommunen.

I Landskrona hamn har delar av VA-led-
ningsnätet historiskt varit privat. När 
tomter styckats av så har det blivit 
otydligt vem som ansvarar för infra-
strukturen. NSVA har tagit ansvar för 
en pumpstation i detta område, där an-
svarsfrågan tidigare varit otydlig.
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Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

NSVA hanterar kontinuerligt VA-anmälan och 
landsbygdsärenden. Cirka 6 anslutningar till kom-
munalt VA har nekats, där fastigheter ligger för 
långt från befintligt verksamhetsområde eller på 
grund av andra orsaker inte kunnat anslutas som 
avtalskunder. NSVA har godkänt att en fastighet 
blir avtalskund och ansluts till kommunalt verk-
samhetsområde samt hänvisat två fastigheter med 
anslutningsfrågor till befintliga gemensamhetsan-
läggning. 

NSVA har medverkat i kommunens framtagande 
följande detaljplaner: Thulinparken, Bilrutan, S:t 
Olovs vång, Tuna 73:1, Örja 1:9 norra, Häljarp 
10:19, Karlslund 1:2, Karlslund Guldängen, Skepps-
brokajen, Säbyholm etapp 1, Saxtorp 10:19, St: Erik 
53, Vapensmeden 1, Borstahusen 1:1, Norra indu-
striområdet, Viadukten 7 och Silverängen. 

NSVA har medverkat i följande utbyggnadsprojekt: 
Karlslund, Örja södra, Norra Borstahusen, Italien-
gatan, avstyckningar vid Häljarp, Emaljgatan, Exer-

cisgatan, Västra Möinge, Råga Hörstad, Häljarps 
Parkstad, Härslöv och Strandstaden.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Leveransen av dricksvatten från Sydvatten har 
fungerat utan några problem under 2022. Den leve-
rerade mängden var något lägre än tidigare år och 
det är framförallt under sommarmånaderna som vi 
ser en minskad leverans. 

VAT TENKVALITET

Under året har det i enlighet med egenkontrollpro-
grammet tagits 10 prover på utgående vatten från 
Säby tryckstegringsstation och 78 prover på distri-
butionsnätet. Samtliga prover var tjänliga.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Dricksvattenavdelningen bokslut visade på positivt 
resultat och gick 1 miljon under budget. Avgiften 
till Sydvatten var budgeterad till 17,1 Mkr men tack 
vara cirka 8 procent lägre förbrukning så blev kost-
naden 283 Tkr lägre. Den lägre åtgången av dricks-
vatten fick också en positiv effekt på energiförbruk-
ningen då pumpning, med mera, minskade. Drift, 
underhåll, provtagning och utredningar blev också 
något billigare per område. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Reservoarrengöring har genomförts av Landskrona 
vattentorn enligt rekommendation från årlig reser-
voarkontroll. Inför rengöringen utfördes test med 
att drifta vattendistributionen tryckstyrt utan vat-
tentornet, testet genomfördes med gott resultat. 

Under rengöringen uppstod en del störningar ge-
nom läckor på ledningsnätet fast att testet utfördes 
med gott resultat. Tillvägagångsättet kommer att 
utvärderas och styrningen förbättras till nästa gång 
motsvarande frånkoppling är aktuell. För övrigt har 
driften fortlöpte utan några störningar under året. 
Fastighetsunderhåll har utförts på tre anläggning-
ar, som har försetts med nya golv. 

INVESTERINGAR

Inom ramen för projektet benämnt elanläggningar 
har ett nytt elskåp installerats vid tryckstegrings-
stationen i Härslöv. 

Det har under året genomförs en modellering för 
att fastställa vilka reservoarvolymer som Lands-
krona behöver fram till 2050, studien pekar på ett 
idrifttagande av en tidigare avställd reservoar, ett 
nybygge av reservoar som då kan ge möjligheten att 
ställa av en äldre centralt uttjänt reservoarvolym.

Det ekonomiska utfallet blev under ursprunglig in-
vesteringsbudget, främst eftersom projektet för ny 
tryckstegringsstation på Ven flyttats fram ett år. 
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  L ANDSKRONA 2018–2022,  m 3

4 600 000

4 400 000

4 200 000

4 000 000

0

SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN L ANDSKRONA STAD 2022
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

NSVA har arbetat med en förstudie gällande att för-
stärka dricksvattennätet och bygga en ny lågreser-
voar. NSVA har även jobbat med ett verktyg för 
läcksökning som baseras på digitala vattenmätare, 
vilka testades under 2022.  

Mjukvaran för läcksökning använder maskinlärning 
tillsammans med flödesmätare på anläggningar och 
ledningsnät för att hitta vattenläckor på dricksvat-
tenledningsnätet.

Avdelning Rörnäts nya lokaler innehållandes för-
råd, lager, garage och personalytor togs i anspråk 
under året. Etablering i de nya lokalerna samt av-
etablering av de gamla lokalerna har tagit en del 
 resurser i anspråk. Dessa delas dock med Svalövs 
kommun och fördelas över samtliga vattenslag. 

I slutet av året installerade sig även den upphandla-
de leverantören av VA-material som ska tillhanda-
hålla konsignationslagret. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

26 nya vattenserviser har anlagts och 10 uttjänta 
har bytts ut. Under 2022 uppdaterades och utveck-
lades spolplaner för årlig kvalitetsspolning, planen 
för brandpostkontroll samt planen för motionering 
av ventiler. Utifrån dessa planer utfördes merparten 
av årets underhållsåtgärder på dricksvattenled-
ningsnätet. Inventering av luftningsanordningar på 
ledningsnätet genomfördes. Denna inventering 
kommer ligga som grund för kommande utbytes-
plan.

2022 SNITT ÖVER 
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,12 0,10 0,10

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2022 var 47 st

 Vid 4 tillfällen användes vår 10-kubiks nödvatten-
tank för trycksättning av olika verksamheter i sam-
band med driftsstörningar.   
  
Under året har det uppkommit 47 vattenläckor som 
har lagats och återställts. 17 av dessa läckor kan 
härledas till det underhållsarbetet som utfördes på 
vattentornet. Sambandet med att stänga och öppna 
vattentornet och att det påverkade ledningsnätet 
var tydligt.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

18 brandposter byttes och 1 brandpost avvecklades. 
Likaså avvecklades en huvudvattenventil, 14 byttes 
och 7 ventiler renoverades.
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DRIF T OCH UNDERHÅLL

Lundåkraverket har åter präglats av en stabil drift 
som genererat mycket god vattenreningsprestanda 
och samtliga gränsvärde efterlevdes under året. 

Lundåkras slampartier för perioden juli-augusti var 
otjänliga med förhöjda tungmetallhalter och det 
har medfört en extra kostnad för kvittblivning av 
dessa slampartier. 

De senaste årens åtgärder med att minska elför-
brukningen har genererat ett bra resultat, inköpt 
antal kWh har minskat med cirka 8 procent jämfört 
med år 2021. Solcellsanläggningen har producerat 
136 600 kWh vilket motsvarar cirka 8 procent av 
den totala elförbrukningen på anläggningen.

Under slutet av året aktiverades realtidsstyrning för 
den biologiska fosforreningenen, denna åtgärd 
kommer på sikt att minska den tillförda mängden 
fällningskemikalier. Lundåkraverket har sedan tidi-
gare realtidsstyrning för den biologiska kväver-
eningen, den styrningen har bidragit till den totala 
minskade elförbrukningen.

Drift- och underhåll av pumpstationer har fungerat 
väl. Endast några få akuta händelser har inträffat 
och dessa har åtgärdats tämligen omgående. Anta-
let havererade lättryckanläggningspumpar (LTA) är 
jämförbart med utfallet för 2021.

NSVA har reviderat kundlöftet för LTA-stationer till 
att inte utföra pumpbyte kvällstid. Förändringen 

Rena spillvatten

förväntas minska kostnaden för produkt drift och 
underhåll av befintliga LTA-stationer under kom-
mande år.

EKONOMI AVLOPPSRENING

Avdelningen har gått under utsatt budget med ca 
2,5 Mkr. Utfall för produkten fastighetsunderhåll är 
avsevärt mindre än vad som budgeterats, anled-
ningen till det är en försiktighetsåtgärd som beslu-
tades med anledning av det rådande ekonomiska 
världsläget med ökade kostnader.

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

LUNDÅKR AVERKET 2022 4 871 002 1 640 871* 0,34

2021 5 432 324 1 788 591 0,33

2020 5 182 223 2 187 033 0,42

2019 5 232 132 2 293 456 0,44

2018 4 848 497 2 483 175 0,51

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING

Trots ökade kostnader för el och kemikalier har 
kostnaderna kunnat hållas nere. Kostanden för 
fjärrvärme år 2022 har ej kommit med under årets 
utfall utan har hamnat på 2021 vilket gett ett posi-
tivt utfall för år 2022 med 340 Tkr.

Dålig slamkvalité har resulterat i en ökad kostnad 
för slamhanteringen på Lundåkraverket. Detta har 
inneburit en ökad driftkostnad på cirka 350 Tkr. En 
del av kostnadsminskningen beror på minskad om-
fattning av proaktivt uppströmsarbete.

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verk sam heten, som att använda allt mindre energi i pro    cesserna. Till exempel jämförs elförbrukningen 
med mängden vatten som renats under året, se tabell. Då flödet varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett nederbördsfattigt år, påverkar 
det hur mycket energi som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med höga flöden till reningsverken vilket generellt ger högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder att det kan ta tid innan aktiva energi-
minskande åt  gärder genomförs.

INVESTERING

I Landskrona har NSVA investerat 10,6 Mkr i av-
loppsanläggningar, främst maskinell utrustning 
som syftat till att säkerställa och förbättra process-
funktioner.

* Inköpt el



V E R K S A M H E T E N  2 0 2 2   V AT T E N Å R E T  I  L A N D S K R O N A  S TA D

7776

2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,11 0,14 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2022 var 39 st

AVLEDNING SPILLVAT TEN

NSVA har beställt flödes- och temperaturmätning i 
Asmundtorp för att kunna lokalisera de relativt sto-
ra mängderna tillskottsvatten i tätorten. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

27 nya serviser är anlagda medan sju uttjänta blivit 
omlagda på spillvattennätet. 39 avloppsstopp som 
har behövts högtrycksspolats och ett ras inträffade 
på ledningarna. Årlig underhållningsspolning har 
utförts enligt plan. Det uppstod även en tryckav-
loppsläcka. 
  
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts och drygt 6,9 kilometer spillvattenled-
ningar filmades och spolades under året. 

INVESTERINGAR ANORDNINGAR  

PÅ LEDNINGSNÄT

På Östergatan lades en sträcka av spillvattenled-
ning om som ett projekt i egen regi för att åtgärda 
återkommande driftsstörningar till en större hyres-
fastighet. 
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2022 2021 2020 2019 2018

Dagvattenledningsnät (km) 238 235 267 258 236

Dagvattenmagasin (st) 53 52 50 41 41

NYCKELTAL DAGVAT TEN

Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

NSVA har presenterat en skyfallskartering, som 
 tagits fram med programvaran MIKE+, för kommu-
nens tjänstemän. Skyfallskarteringen är en viktig 
del i kommunens översiktsplanering.   

NSVA har medverkat i uppstarten av klimatarbetet 
med ett storskaligt kustskydd. NSVA för en dialog 
kring vilka skyddsvärda samhällsfunktioner som 
finns inom VA-verksamheten i utsatta lägen längs 
med kusten. Även diskussioner gällande anpass-
ning av dagvattensystemen för att möta ett föränd-
rat klimat i form av höjda havsnivåer har förts. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Diskussioner om dagvattenhanteringen på Ven och 
Örjaområdet har förts med staden. Fortsatta utred-
ningar kommer ske under kommande år. 

Tio nya serviser är anlagda och fyra uttjänta servi-
ser blev omlagda. Rensning och grönyteskötsel har 
utförts i dagvattenmagasin samt dike. Mer omfat-
tande insatser med schaktning utfördes vid tre 
 dagvattendammar.  Kontroll av utlopp i havet har 
utförts kontinuerligt. Drygt 2,3 kilometer av dag-
vattennätet filmades och spolades under 2022. 

Miljösläpet användes vid 1 tillfälle när insatser ut-
fördes för att hindra att läckage skulle nå dag-
vattensystemet och vidare ut i recipient.
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Vattenåret i Perstorps kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

86 procent av kunderna i Perstorps kommun skicka-
de in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA. 
Andelen kunder som valde att lämna mätaravläs-
ningen via mobiltelefon, e-post eller webb var drygt 
52 procent.

Från och med den 1 januari 2023 höjdes VA-taxan i 
Perstorps kommun för både privatpersoner och före-
tag. Justeringen av VA-taxan beror främst på ökat 
 behov av underhållsåtgärder samt på kommande in-
vesteringar i den kommunala VA-anläggningen. 

Kunderna informerades om den nya taxan via Media 
och nyhetssida på nsva.se.

KUNDÄRENDEN

Under 2022 har cirka 930 VA-ärenden hanterats från 
kunder i Perstorps kommun i ärendehanteringssys-
temet Lime CRM.  Cirka 50 procent av alla inkomna 
ärenden är fakturafrågor, följt av mätarfrågor och 
frågor kring anslutning och dricksvatten. 16 kund-
klagomål har tagits emot.

MÄTARBY TEN 

I Perstorps kommun har 182 vattenmätare bytts. 285 
ärenden har behandlats relaterade till vattenmätare. 
Vid 37 besök underkändes kundens VA-installation. 
6 förgävesbesök gjordes, vilket betyder att ingen är 
hemma på bokad tid. Resultatet för felvisande mäta-
re är 54,26 procent vilket påverkar utesittningstid, 
den är nu 5 år.

Årssammanställning

ANTAL FAK TURER ADE KUNDER
KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 7

Antal anmälda 
källaröversvämningar 2

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 7 656

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 182

Antal planerade mätarbyten 1311 388
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Årets viktigaste investeringar 

NY SERVIS TILL FRÖ 1 

I samband med bebyggande av fastighet inom verk-
samhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten påbörjade vi en omfattande servisut-
byggnad. Projektet utfördes av ramavtalsentrepre-
nör PEAB.  

Ledningarna lades som huvudledningar för att möj-
liggöra framtida anslutningar. Relationen mellan 
utgift och intäkt är inte tillfredsställande men då 
fastigheten befann sig inom verksamhetsområde 
fanns inte möjligheten att neka anslutning. 
 
BÄCK AVÄGEN

Projektet med förnyelse av ledningsnät inför kom-
munens behov av asfaltering har dessvärre pausats. 
Detta då massorna är förorenade av kemtvätt och vi 
inväntar nu eventuella åtgärder i Sveriges geologis-
ka instituts regi och får återkomma kring när vi kan 
ta nya tag i projektet. 

Främsta orsaken till att projektet behöver genom-
föras i närtid och innan kommunen lägger ny asfalt 
på gatan är att det varit ett antal läckor på vatten-
ledningen. 
 
MÄTUTRUSTNING PERSTORP 

En flödesmätare planeras att placeras på huvudvat-
tenledningen i Oderljunga för att mäta mängden 
inkommande vatten i samhället. Detta kommer att 
underlätta för att detektera var vattenläcka kan fin-
nas om det misstänks att sådan har uppstått.
 

PERSTORPS VAT TENTORN

Perstorps vattentorn har genomgått en utvändig 
renovering för att förhindra framtida inläckage. Det 
fanns en sprickbildning i reservoartaket som var i 
behov av åtgärd. 

I samband med att Perstorp gick med i NSVA gjor-
des en statusbesiktning av vattentornet och vi har 
nu åtgärda en rad av de åtgärdspunkter som fram-
kom där. Förutom att sprickbildningen kontrolleras 
och lagas så förses tornet med ett nytt utvändigt 
tätskikt, tornet får en ny tät  manlucka och ny reser-
voarventilation. 

Åtgärder har även utförts på underliggande ventil-
kammare.  Entreprenaden startade i aug och slut- 
fördes i november.
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Strategisk 
planering  

för samtliga 
vattentjänster

NSVA har påbörjat arbetet om en vat-
tentjänstplan i enlighet med föränd-
ringar i lagen om allmänna vattentjäns-
ter (2006:412). Förändringarna innebär 
bland annat att varje kommun är skyldig 
att ta fram en så kallad vattentjänstplan.  

I planen ska det framgå kommunens 
långsiktiga planer för att tillgodose be-
hovet av kommunalt vatten och avlopp 
men även hur kommunen avser att säkra 
de kommunala VA-anläggningarna så att 
de klarar framtida skyfallsbelastningar. 
Allmänheten ska ha möjlighet att ha 
synpunkter på planen innan den antas i 
kommunen.

Vid utredning av VA-ledningar i Järn-
vägsgatan och Tjäderstigen har ledning-
arnas dåliga skick uppmärksammats. 

Ett underlag för att beräkna anlägg-
ningsavgifter enligt Perstorps VA-taxa 
har tagits fram. Taxan har annat upplägg 
än NSVAs övriga kommuner och är i be-
hov av översyn.
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UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Frågor knutna till VA i samband med exploatering-
en av ESAB-vallen har studerats. Det har gällt bland 
annat möjlighet att ansluta till VA, utmaningar med 
omläggning av VA-ledningar inom området, över-
svämningsrisker samt diskussion om närheten till 
Perstorpsbäcken ur ett föroreningsperspektiv. 

Gällande exploatering har även ett område i anslut-
ning till väg 21, vid cirkulationsplatsen diskuterats. 
Serviser till fastigheten Frö 3 har projekterats och 
upprättats. 

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Mängden som levererats ut är något högre än sena-
re år. Detta beror dels av alla spolningar som be-
hövts genomföras för att få ut smutsigt vatten efter 
kundklagomål. Det smutsiga vattnet kan härledas 
till att flödesriktningar i ledningsnätet har föränd-
rats samt att mangan och järnavskiljningen vid  
vattenverken inte klaras av vid befintligt rå-vatten-
kvalité. 

I början av hösten lagades en stor läcka i kommu-
nen vilket är positivt för vattenkvaliteten på produ-
cerat vatten eftersom lägre producerad vattenmängd 
avlastar hårt belastade reningsstegen. 

VAT TENKVALITET

I enlighet med egenkontrollprogrammet har 20 
prover tagits på utgående vatten från vattenverken 
och 22 prover på distributionsnätet. Av dessa var 22 
prover tjänliga med anmärkning. Den vanligaste 
anmärkningen på vattnet var på grund av färgtal, 

turbiditet, manganhalt och järnhalt. Årets livsmed-
elsinspektion har genomförts utan några noterade 
avvikelser.

Dessutom har det gjorts en utökad kontroll av be-
kämpningsmedel och av PFAS. Resultaten visar att 
det finns PFAS i råvattnet i brunnarna i Perstorp 
samt i det norra brunnsområdet i Toarp. Resultaten 
ligger över det kommande gränsvärdet för PFAS 4. 
Med PFAS 4 avses den sammanlagda halten av 4 
specifika ämnen i familjen PFAS.

Bekämpningsmedel finns i råvattnet i brunnarna i 
Perstorp i otjänliga halter. Miljöförbundet har in-
formerats om resultaten och NSVA har mottagit ett 
föreläggande om att ta fram en handlingsplan med 
anledning av bekämpningsmedlen.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Dricksvattenavdelningen gick totalt ekonomiskt 
529 Tkr under tilldelad budget trots de betydligt 
 dyrare energipriserna och kemikaliekostnaderna. 

De fasta kostnaderna för el och kem blev dyrare än 
planerat och driften lika så. Överdraget hämtades 
hem genom aktiva åtgärder för att få ner under-
hållskostnaderna och bara genomföra det mest 
akuta. 

Även planerade utredningar sköts fram. Med facit i 
hand så blev återhållsamheten för omfattade men 
när detta kom fram i våra ekonomiska analyser så 
var det för sent på året att påbörja renoveringar  
 eller utredningar. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Åtgärder har genomförts för att förbättra manga-
navskiljningen vid Perstorps vattenverk, samtidigt 
som arbetet med att upprätthålla en så bra process 
som möjligt vid Toarps vattenverk pågår kontinuer-
ligt. 

Vattenproduktionen går periodvis på max och det 
behandlas kontinuerligt mer vatten än vad proces-
serna på vattenverken är dimensionerade för. Detta 
är den främsta anledningen till de dåliga provresul-
taten och åtgärderna som genomförts är inte till-
räckliga för nå föreskriven vattenkvalitet. 

Glädjande är att åtgärder som genomförts under 
slutet av året har medfört att reduceringen av 
mangan på utgående vatten gått från 0,27 mg/l ner 
till 0,07 mg/l, dvs en minskning med 75%.

INVESTERINGAR

På Perstorp vattenverk har det gjorts ett ställverks-
byte till följd av att det befintliga underkändes i en 
besiktning 2020. Dessutom har stationär nödkraft 
kopplats in vilket ökar driftsäkerheten. 

Perstorps vattentorn har genomgått en utvändig 
renovering för att förhindra framtida inläckage.  

Vi har säkerställt att den sprickbildningen som 
finns i taket inte förvärras ytterligare samt att den-
na inte utgör en konstruktionsrisk. Taket är försett 
med nytt tätskikt, ny manlucka samt ny reservoar-
ventilation.

Vi har förberett för ett kommande projekt avseende 
lågreservaren på Perstorp vattentorn och i samband 
med detta genomfördes en kontroll av infäst-
ningsstagen. Tyvärr visade denna undersökning att 
dessa var i dåligt skick vilket ändrar förutsättning-
arna för kommande projekt. 

Projektplanen är omarbetad och åtgärder som nu 
föreslås anses vara bäst sett till helheten för den 
framtida dricksvattenförsörjningen.

Vi har drivit en utredning i syfte att finna nya möj-
liga vattentäkter med ett opåverkat grundvatten, 
slutsatserna från detta arbete kommer att presente-
ras 2023.

Den totala investeringsbudgeten för avdelningen 
har överskridits, främst med anledning av utökad 
omfattning i vattentornsrenoveringen. Medel har 
omprioriterats från annan avdelning.

Leverera dricksvatten
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  PERSTORP 2018–2022,  m 3
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN PERSTORPS KOMMUN 2022

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

47

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

52

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 52 st

Antal prov med anmärkningar:  26 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 47 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

670 815 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL PERSTORPS KOMMUN 2022

4,2%
ÖKNING MED

2018 2019 2021 20222020
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Fyra nya vattenserviser har anlagts och två uttjänta 
har bytts ut. Motionering och tillsyn av VA-anord-
ningar, såsom ventiler och brandposter, utfördes 
enligt plan. 
  
Det har funnits flera fall av missfärgat dricksvatten 
i centrala Perstorp vilket har medfört omfattande 
spolningsarbete av dricksvattennätet. 

Inledningsvis genom vanlig kvalitetsspolning men 
då önskat resultat uteblev utökades insatsen med 
luft/vattenspolning senare delen av året. Slutresul-
tatet bedöms som positivt då stora mängder miss-
färgat vatten och partiklar spolats ut som fanns i 
vattenledningsnätet.

Under året har det uppkommit 14 vattenläckor vilka 
har lagats och återställts. 

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

Fem nya huvudventiler och fyra brandposter byttes 
under 2022. I ett led med att komma till rätta med 
kvalitetsproblemen på dricksvattnet anlades även 
tre automatiska spolposter. 

Syftet med de automatiska spolposterna är att 
minska manuella spolningar där resurser behöver 
avsättas för att köra ut på plats. Dessa placerades 
strategiskt på ändledningar i kända problemområ-
den och har gett goda resultat.

2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,18 0,12 0,10

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2022 var 14 st
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(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

PERSTORP RV 2022 1 150 785 421 741 0,37

2021 1 209 432 445 300 0,37

2020 1 106 624 429 574 0,39

2019 965 124 - -

ODERL JUNGA RV 2022 25 783 47 737 1,85

2021 30 961 82 391 2,66

2020 50 000 60 470 1,21

2019 60 000 - -

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNINGDRIF T OCH UNDERHÅLL 

På Perstorps reningsverk har reningsprocess samt 
drift- och underhåll av anläggningen fungerat väl. 
Utsläppsvillkoren har efterlevts med god marginal. 

Under februari havererade två av tre utloppspum-
par i samband med kraftig nederbörd. Inom NSVA 
fanns dessa pumpar tillgängliga som reservdelar 
 lagerförda i andra kommuner så funktionen kunde 
återställas under samma dag.

Det kallfacklades 378 kubikmeter rötgas under fyra 
dagar i mars månad då tändmodulen tillhörande 
facklan var trasig. Befintlig fackla är av äldre modell 
typ stolpfackla och inte systemgranskad. Den ligger 
i reinvesteringsplanen. 

Oderljungas reningsverk har fungerat väl och ut-
släppsvillkoren har efterlevts för alla månader 
utom för februari och maj då riktvärden överskreds. 
För februari månad överskreds riktvärdet för fosfor. 
Under provtagningsdygnet fungerade inte kemika-
liepumpen. Pumpen gav inget larm till övervak-
ningssystemet. Problemet åtgärdades snabbt och 
vid efterföljande kontroll några timmar senare var 
halten fosfor i utgående vatten under riktvärdet. 
Under maj uppmättes BOD-halt över riktvärdet i 
utgående vatten. Inkommande halter var markant 
högre än normalt. Den procentuella reduktionen av 
näringsämnen var god, vilket tyder på att proces-
serna fortfarande fungerar väl. 

Efter sommaren har det förekommit att reningsver-
ket haft svårigheter med att hålla det aktiva slam-

Rena spillvatten

met vid liv i biosteget, troligtvis på grund av för låg 
belastning in till verket. För att ympa in frisk slam 
transporterades då slam från Skånes Fagerhult RV 
till reningsverket. Biosteget svarade direkt positivt 
till ympningen. 

I augusti upptäcktes det att fällningskemikalierna i 
Oderljunga reningsverk blivit påverkade av höga 
temperaturer. Den höga temperaturen gav upphov 
till en reaktion i kemikalietanken som innebar att 
kemikalien till viss del fick förändrade egenskaper. 

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verk sam heten, som att använda allt mindre energi i pro    cesserna. Till exempel jämförs elförbrukningen 
med mängden vatten som renats under året, se tabell. Då flödet varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett nederbördsfattigt år, påverkar 
det hur mycket energi som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med höga flöden till reningsverken vilket generellt ger högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder att det kan ta tid innan aktiva energi-
minskande åt  gärder genomförs.

Orsaken till den höga temperaturen var dels som-
marvärmen, dels på grund av bristfällig ventilation 
i kombination med stor blåsmaskin av äldre modell. 
Byte av blåsmaskin finns med i reinvesteringsplan 
för år 2023. I samband med det säkerhetsställs även 
att anläggningen har ett godtagbart inomhusklimat 
året runt.  

EKONOMI AVLOPPSRENING

Det ekonomiska resultatet för 2022 redovisar en 
negativ avvikelse med cirka 400 Tkr.

Överskridandet beror dels på ökade el- och slam-
kostnader kopplat till omvärldsläget, el-, kemikalie- 
och slamkostnader har ökat med cirka 200 000 kr. 
Vidare har personalkostnaden ökat jämfört med 
budgeterat på grund av haverier, överlappning med 
ny personal etc.

Med anledning av det rådande ekonomiska världs-
läget med ökade kostnader togs beslut att avvakta 
med strategiska utredningar och minimera upp-
strömsarbetet i Perstorps kommun. 
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INVESTERING

En del av årets planerade investeringar har tyvärr 
blivit försenade. Detta beror dels på grund av intern 
resursbrist inom arbetsgrupp Norr. För att komma 
till rätta med detta har vi under året gjort en mindre 
organisationsförändring och tilldelat en drifttekni-
ker resurser att fokusera på att driva investerings-
projekt.  Förseningar beror även på långa leverans-
tider hos leverantörerna. 

Två stora och viktiga investeringsprojekt har star-
tats upp 2022. Inköp av ny reservkraft och ny bio-
gasfackla. Båda investeringarna är beställda och 
kommer färdigställda 2023. 

Under sommaren har en registrering av externslam 
till Perstorps RV installerats. Avläsningen är digital 
och kan avläsas direkt av både NSVA och avläm-
nande part. Detta medför att NSVA i realtid kan se 
mängder som belastar verket.  

AVLEDNING SPILLVAT TEN

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Fyra nya serviser har anlagts. Det har uppstått ett 
avloppsstopp som har behövt högtrycksspolas.  
Upp giften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser fortgick under året. Under året 
har knappt 300 meter filmning och spolning av 
spillvattennätet utförts. 2022 SNITT ÖVER  

5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,01 0,01 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2022 var 1 st
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2022 2021 2020

Dagvattenledningsnät (km) 73 76 76

Dagvattenmagasin (st) 1 2 2

NYCKELTAL DAGVAT TEN

Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

Sommarens kraftiga regn i juli resulterade i tre an-
mälningar om källaröversvämning. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Fyra ny dagvattenservis har anlagts. Skötselinsatser 
för dagvattenmagasin har utförts. Cirka 150 meter 
av dagvattennätet har behövts filmas och spolas.  
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Vattenåret i Svalövs kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

85 procent av kunderna i Svalövs kommun skickade 
in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA, 
jämfört med 88 procent 2021. Andelen kunder som 
valde att lämna sin årliga mätaravläsning via mo-
biltelefon, e-post eller webb var 88 procent jämfört 
med 83 procent 2021.

Från och med den 1 januari 2023 höjs VA-taxan i 
Svalövs kommun. Justeringar av VA-taxan beror 
främst på kommande investeringar i den kommu-
nala VA-anläggningen. Kunderna informerades om 
den nya taxan via media, nyhetssida på nsva.se och 
i samband med den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2022 har närmare 1 164 VA-ärenden registre-
rats från kunder i Svalövs kommun i ärendehante-

ringssystemet Lime CRM. 36 procent av ärendena 
berör fakturafrågor, 30 procent handlar om mätare 
och anslutningsfrågor. 12 kundklagomål har tagits 
emot, jämfört med 11 klagomål 2021, avseende 
bland annat bristande information vid VA-arbete.

MÄTARBY TEN 

I Svalöv kommun har 401 vattenmätare bytts. Un-
der året har 766 ärenden behandlats relaterade till 
vattenmätare. Vid 128 besök underkändes kundens 
VA-installation. 30 förgävesbesök gjordes, vilket 
betyder att ingen är hemma på bokad tid. Resultatet 
för felvisande mätare är 3,99 procent vilket inte på-
verkar utesittningstid, den är fortfarande 10 år.

EKONOMI KUND

Utfallet ligger i nivå med budget.

Årssammanställning

3 031
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 48

Antal anmälda 
källaröversvämningar 13

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 17 068

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 401

Antal planerade mätarbyten 499
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Årets viktigaste investeringar 

ÅTERSTÄLLNING  

RÖNNEBERGS VÄGEN-ONSJÖVÄGEN 

Efter förhandlingar med Trafikverket klargjordes 
att NSVA står för återställning av rondell och del av 
Onsjövägen, resterande toppning av gata utfördes 
av Trafikverket. Rondellen och Onsjövägen fick sin 
slutliga återställning utförd av PEAB Asfalt AB un-
der november. 

Vi får se överenskommelsen med Trafikverket som 
fördelaktig för oss då deras ingång var att NSVA 
skulle stå för hela återställningen, trots att projek-
tet startades efter samordning med myndighetens 
uppfattning är att de aldrig kan ge några löften 
kring att bära återställningen med topp, även om 
behovet varit stort och ledningsarbeten genomförs 
innan deras toppning. Detta försvårar, för att inte 
säga omöjliggör framtida samordning med myndig-
heten. 

Rent ekonomiskt har indexförändringarna gjort 
budgeteringen för själva återställningen mycket 
svår. Tekniskt sett har återställningen varit utma-
nande i och med en hårt trafikerad cirkulations-
plats. Arbetet är klart och slutbesiktning har skett 
med gott resultat. Ekonomiskt avslut med PEAB As-
falt AB kvarstår.
 
STENESTAD

För cirka 25 fastigheter i Stenstad har det tidigare 
beslutats om kommunal spillvattenförsörjning. 
Delvis har fastigheterna varit försörjda med kom-
munalt dricksvatten men detta var tänkt att 
 kompletteras och vattenverket byggas om. Detalj-

projektering och förfrågningsunderlag är färdigt så 
långt det är möjligt under året. Dock har nya prov-
tagningsmetoder påvisat förekomst av växtgifter i 
det befintliga dricksvattnet. 

Då vi inte vill att det nya dricksvattennätet ska ha 
samma problem behöver nytt råvatten hittas innan 
detaljprojekteringen kan avslutas. Hur situationen 
nu ska lösas är oklart och dialog förs på politisk nivå 
och projektet pausades under hösten. Att utgifterna 
blivit avsevärt  högre för 2022 än vad som är budge-
terat är beror på att detaljprojekteringens om-
fattning beträffande nytt vattenverk har ökat efter 
önskemål från avdelning Dricksvatten. 

Även nya krav på avlopps reningsverket har fram-
kommit från avdelning  Avloppsrening med lär-
domar från tidigare Axelvold-projektet vilket är 
kostnadsdrivande. Projekterings- och entreprenad-
kostnader som hade bedömts uppstå under genom-
förandefasen uppstår istället delvis under detalj-
projekteringsfasen.
 
MÄTUTRUSTNING SVALÖV 

Ett spännande projekt med ny teknik där flödes-
mätare planeras att placeras på vattenledningen 
som finns i ett område utan el. 

Kommunikationen ifrån flödesmätaren och till vårt 
analysprogram kommer därför att drivas av solcell. 
Detta är kanske morgondagens lösning för att 
minska ner på mängden el-abonnemang för att dri-
va denna typ av projekt.
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Strategisk 
planering  

för samtliga 
vattentjänster

NSVA har påbörjat arbetet med en vat-
tentjänstplan i enlighet med förändring-
ar i lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412). 

Förändringarna innebär bland annat att 
varje kommun är skyldig att ta fram en 
så kallad vattentjänstplan. I planen ska 
det framgå huvudmannens långsikti-
ga planer för att tillgodose behovet av 
kommunalt dricksvatten och avlopps-
hantering, men även hur huvudmannen 
avser att säkra de kommunala anlägg-
ningarna så att de klarar framtida sky-
fallsbelastningar. 

Allmänheten ska ha möjlighet att ha 
synpunkter på planen innan den antas i 
kommunen varför arbetet med vatten-
tjänstplanen kommer att behöva fortgå 
snabbt.
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UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

I samband med att anslutningsfrågor inkommit till 
NSVA har det uppdagats flera områden på lands-
bygden där VA-ledningar har byggts ut genom åren 
och att det samtidigt inrättats verksamhetsområde 
längs ledningarna. 

På flera ställen är förhållandena kring verksam-
hetsområden, anslutningsavgifter, drift/underhåll 
och ägandet oklara, vilket medför att nya anslut-
ningar är utmanande. 

Därför har NSVA under 2022 arbetat med att sam-
manställa de sträckor där verksamhetsområdet va-
rit felaktigt karterat. Fokus i det arbetet har legat 
kring områden där det uppenbart funnits verksam-
hetsområde på ett felaktigt sätt, så som exempelvis 
längs med långa överföringsledningar. 

Arbete har inte lagts ned i områden där det behövs 
genomgående utredningar för att bestämma vilka 
vattentjänster det finns verksamhetsområde och 
hur fastigheternas behov och nyttjande av de tjäns-
terna ser ut.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Mängden vatten ut till kund är något lägre jämfört 
med 2021 men i nivå med tidigare år. Både leveran-
sen från Sydvatten och den egna produktionen vid 
Röstånga och Stenstad vattenverk har gått bra. 

VAT TENKVALITET 

Under året har det i enlighet med egenkontrollpro-
grammet tagits 26 prover på utgående vatten från 
vattenverken och 37 prover på distributionsnätet. 
Av dessa var 5 prover tjänliga med anmärkning. Den 
vanligaste anmärkningen på vattnet var på grund 
av turbiditet och nitrat.

Dessutom har det gjorts en utökad kontroll av be-
kämpningsmedel och av PFAS. Resultaten visar att 
det finns PFAS i råvattnet i brunnen i Stenestad. Re-
sultaten ligger dock under det kommande gräns-
värdet för PFAS 4. Med PFAS 4 avses den samman-
lagda halten av 4 specifika ämnen i familjen PFAS. 
Råvattnet i Röstånga innehöll inte PFAS.

Bekämpningsmedel finns i råvattnet i Stenestad i 
otjänliga halter. Miljöförbundet har informerats om 
resultaten och NSVA har mottagit ett föreläggande 
om att ta fram en handlingsplan med anledning av 
bekämpningsmedlen.

Årets livsmedelsinspektion genomfördes vid Rös-
tånga vattenverk med resultatet inga avvikelser.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Budgeten hölls och hade ett överskott på 397 Tkr. 
Detta trots fördyring på framför allt el-området. För 
att klara denna extrakostnad så är bara det mest 
akuta fastighetsunderhållet genomfört. 

Kostnaden till Sydvatten stannade på 4,3 Mkr vilket 
är cirka 200 Tkr lägre än budgeterat då förbrukning-
en var 12 procent lägre är plan. För övriga område 
blev kostnaderna i nivå med budgeterat. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Året har präglats av en stabil och bra drift. I juli ut-
färdades en kokningsrekommendation i Röstånga 
efter läcka på ledningsnätet, denna kunde dock av-
färdas efter vattenprover utan anmärkning.

INVESTERINGAR

I samband med förberedande arbete inför planerad 
UV-installation på Tågarps vattentorn uppmärk-
sammades skador på bräddavloppsrör som innebar 
att det inte gick att fullfölja installationen. 

Eftersom detta medför att kommande renovering 
behövde utökas ytterligare och utföras skyndsamt 
har vi istället fortgått med att förbereda för distri-
bution utan vattentornet. Detta är gjort genom in-
stallation av UV och större pumpar på närliggande 
Tågarp TS. 2023 fortgår projektet genom komplet-
tering med reservkraft och därefter kan Tågarps 
vattentorn avvecklas. 

 I Röstånga har det tecknats nyttjaderättsavtal mel-
lan Svalövs kommun och markägaren Statens 
 naturvårdsverk för fastigheten Nackarp 2:11. Detta 
är nödvändigt för att kunna gå vidare och laglig-

förklara vattenuttagen (vattendom i dagligt tal) ur 
dricksvattenbrunnarna i Nackarpsdalen. Parallellt 
pågår arbetet med att revidera vattenskydds om-
rådet.

I Stenestad har Mark- och miljödomstolen laglig-
förklarat och gett tillstånd till vattenuttag ur brunn-
narna på fastigheten Stenestad 24:6. Arbetet med 
att skapa skyddsområde har pausats efter att be-
kämpningsmedel upptäckts i grundvattnet.

Det ekonomiska utfallet för investeringarna landa-
de strax under avdelningens totala investerings-
budget. 

Leverera dricksvatten
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  SVALÖV 2018–2022,  m 3

1 300 000  

1 200 000  

1 100 000

1 000 000

0

SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN SVALÖVS KOMMUN 2022

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

75

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

76

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 76 st

Antal prov med anmärkningar:  5 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 75 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

1 085 462 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL SVALÖVS KOMMUN 2022

1,24%
MINSKNING MED

2018 2019 2021 20222020
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Rörnätsavdelningens nya lokaler i Landskrona 
innehållandes förråd, lager, garage och persona-
lytor togs i anspråk under året. 

Etablering i de nya lokalerna samt avetablering av 
de gamla lokalerna har tagit en del resurser i an-
språk. Dessa delas dock med Landskrona stad och 
fördelas över samtliga vattenslag. I slutet av året 
installerade sig även den upphandlade leverantör 
av VA-material som ska tillhandahålla konsigna-
tionslagret. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Kontroll av anordningar såsom ventiler och brand-
poster samt de årliga spolningarna av dricksvatten-
nätet har skett enligt plan. Inventering av luft-
ningsanordningar på dricksvattenledningsnätet är 
utfört. 

Denna inventering kommer sedan ligga till grund 
för kommande utbytesplaner. Proaktiv läcksökning 
genomfördes under 2022 för att löpande minska 
vattenförlusterna som finns i lednings nätet.
 
Tio nya vattenserviser har anlagts och sex har bytts 
ut och det lagades 18 vattenläckor på ledningsnätet. 

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

Sex brandposter och fyra ventiler byttes ut under 
året, därtill renoverades två ventiler.

2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,11 0,10 0,10

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2022 var 18 st
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ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

K ÅGERÖD RV 2022 480 663 355 279* 0,74

2021 567 017 382 586 0,67

2020 337 082 407 278 1,21

2019 374 786 422 126 1,13

2018 324 722 406 666 1,25

RÖSTÅNGA RV 2022 176 060 195 533 1,11

2021 192 938 201 961 1,00

2020 128 164 185 468 1,40

2019 126 286 186 315 1,50

2018 80 521 195 527 2,40

SVALÖV RV 2022 532 872 244 634* 0,46

2021 669 848 280 584 0,42

2020 538 500 268 658 0,50

2019 602 391 270 522 0,45

2018 460 397 274 214 0,60

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNINGDRIF T OCH UNDERHÅLL 

Svalövs reningsverk har präglats av en stabil drift 
som genererat god vattenreningsprestanda. Samtli-
ga rikt- och gränsvärde har efterlevts förutom vill-
koret för ammonium under perioden maj-oktober. 
Orsaken är att reningsverkets biologiska renings-
steg har en begränsad kapacitet.

Solcellsanläggningen har producerat 31 575 kWh 
vilket motsvarar 11,4 procent av den totala elför-
brukningen på anläggningen.

Ett nytt miljötillstånd för Svalövs reningsverk med-
delades under slutet av år 2021, ett miljötillstånd 
som NSVA valt att överklaga. Då kraven i det nya 
miljötillståndet bedöms som orimligt tuffa. Villkor 
som, om de kvarstår, kommer att kräva stora inves-
teringar på reningsverket.

Kågeröds reningsverk har klarat samtliga utsläpps-
villkor under året då reningsverket har haft en fort-
satt lägre inkommande belastning.

Solcellsanläggningen har producerat 27 168 kWh 
vilket motsvarar 7,1 procent av den totala elför-
brukningen på anläggningen.

Röstånga reningsverk har åter präglats av en stabil 
drift som genererat mycket god vattenreningspre-
standa, samtliga utsläppsvillkor har innehållits.

Rena spillvatten

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verk sam heten, som att använda allt mindre energi i pro    cesserna. Till exempel jämförs elförbrukningen 
med mängden vatten som renats under året, se tabell. Då flödet varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett nederbördsfattigt år, påverkar 
det hur mycket energi som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med höga flöden till reningsverken vilket generellt ger högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder att det kan ta tid innan aktiva energi-
minskande åt  gärder genomförs.

* Inköpt el
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2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,13 0,14 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2022 var 18 st

Minireningsverket i Axelvold fungerade inte med 
avseende på vattenreningsprocessen under årets 
första månader. Avdelningen avloppsrening tog 
över driftansvaret för minireningsverket under slu-
tet av april och då togs det fram en plan för proces-
såtgärder i syfte att komma till rätta med den bris-
tande vattenreningsprocessen. Planen gav ett gott 
resultat med goda utsläppsvärde som effekt men 
tyvärr medförde årets inledande sämre utsläppsre-
sultat att årsriktvärdet för fosfor överskreds.

Pumpstationerna har fungerat väl. Endast några få 
akuta händelser har inträffat och dessa har åtgär-
dats tämligen omgående.

NSVA har genomfört en större upprustning av P17 
Teckomatorp samt muddring av bräddammar till 
samma station.

Antalet havererade lättryckanläggningspumpar 
(LTA) har minskat med 59 procent jämfört med 
år 2021. Kostnaden för LTA-pumpar har minskat i 
samma takt.

Under slutet av året har NSVA reviderat kundlöf-
tet för LTA-stationer till att inte utföra pumpbyte 
kvällstid. Förändringen förväntas minska kostna-
den för produkt drift och underhåll av befintliga 
LTA-stationer under kommande år.

EKONOMI AVLOPPSRENING

Det ekonomiska resultatet för 2022 redovisar en 
positiv avvikelse om cirka 900 Tkr. Utfall för produk-

ten fastighetsunderhåll är mindre än vad som bud-
geterats, anledningen till det är en försiktighetsåt-
gärd som beslutades med anledning av det rådande 
ekonomiska världsläget med ökade kostnader.

Totalt har personalkostnaderna minskat med 400 
Tkr under året kopplat till ej tillsatta tjänster och 
frånvaro som påverkat omfattningen på bland 
 annat proaktivts uppströmsarbete. 

Trots rådande omvärldsläge med ökade kostna-
der el och kemikalier har totalkostnaden för detta 
minskat.

INVESTERING

I Svalöv har NSVA investerat 2,7 Mkr i avloppsan-
läggningar, främst maskinell utrustning som syftat 
till att säkerställa och förbättra processfunktioner.

AVLEDNING SPILLVAT TEN

Arbete med att ta fram en uppdaterad spillvatten-
saneringsplan för Billeberga har påbörjats under 
2022. DHI vann anbudet för att utföra temperatur- 
och flödesmätning. Flödesmätningarna förväntas 
ge information om vilka områden som är belastade 
av tillskottsvatten och kan även användas för att 
kalibrera Billebergas spillvattenmodell.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Elva nya serviser har anlagts och två serviser byt-
tes ut på spillvattennätet. 18 avloppsstopp som 
har behövts högtrycksspola och två ras på spill-
vattenledningsnätet inträffade, annars har årlig 

underhållningsspolning utförts enligt plan på spill-
vattennätet. 
  
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts och drygt 3,1 kilometer spillvattenled-
ningar spolades och filmades under året. 
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2022 2021 2020 2019 2018

Dagvattenledningsnät (km) 109 110 107 106 104

Dagvattenmagasin (st) 12 13 16 16 16

NYCKELTAL DAGVAT TEN

Omhänderta dagvatten

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Sju nya serviser anlades och en byttes ut på dagvat-
tenledningarna. Rensning och grönyteskötsel i och 
vid dagvattenmagasin och diken samt underhålls-
spolning av ledningsnätet genomfördes enligt plan. 
Totalt filmades 1,4 km dagvattenledningar under 
året. 
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ÖRKELLJUNGA

BJUV

LANDSKRONA

BÅSTAD

HELSINGBORG

PERSTORP

SVALÖV

ÅSTORP
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Vattenåret i Åstorps kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

Från och med den 1 januari 2022 höjs VA-taxan i 
Åstorps kommun för både privatpersoner och före-
tag. Justeringen av VA-taxan beror främst på inves-
teringar i den kommunala VA-anläggningen. Kun-
derna informerades om den nya taxan via media 
och nyhetssida på nsva.se.

KUNDÄRENDEN

Under 2022 har 486 VA-ärenden registrerats i ären-
dehanteringssystemet Lime CRM. Ärendena berör 

till exempel mätare, frågor kring anslutning och 
dricksvatten. 3 kundklagomål har registrerats, jäm-
fört med 10 klagomål 2021, avseende bland annat 
missfärgning av dricksvattnet. 

NSVA har sedan i slutet av 2018 tillgång till struk-
turdata som dag ligen tankas över från en databas i 
Åstorp. Det innebär att även kunderna i Åstorps 
kommun kan få samma goda kundservice och åter-
koppling från CRM-systemet som övriga inom 
NSVA vid de flesta frågor utom just fakturafrågor 
eftersom de hanteras av kommunen.

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 35

Antal anmälda 
källaröversvämningar 6

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor x

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 131

Antal planerade mätarbyten 422

Årssammanställning

MÄTARBY TEN 

I Åstorps kommun har 131 vattenmätare bytts. 
 Under året har 308 ärenden behandlats relaterade 
till vattenmätare. Vid 43 besök underkändes kun-
dens VA-installation. 19 förgävesbesök gjordes,  vilket 
betyder att ingen är hemma på bokad tid.  Resultatet 
för felvisande mätare är 8,45 procent  vilket påver-
kar utesittningstid, den är nu 9 år.

Utfallet ligger i nivå med budget.



V E R K S A M H E T E N  2 0 2 2   V AT T E N Å R E T  I  Å S T O R P S  K O M M U N

101100

Årets viktigaste investeringar 

NY T T VAT TENVERK KVIDINGE

Projektutredning pågår och ett flertal utredningar 
är avslutade. Dessa visar att en del arbeten med för-
del utförs som delprojekt tidigare än själva vatten-
verksbyggnationen. Delprojekt skapas från huvud-
projektet och hanteras i separata beslutsprocesser.

Parallellt jobbar huvudprojektet fortfarande med 
att få tillstånd från fastighetsägarna för provborr-
ningar efter nytt råvatten i Kvidingefältet. Utan till-
träde, inga provborrningar och inget råvatten att 
analysera som i sin tur svarar på hur råvattnet ska 
renas i tänkt vattenverk. 

Med uteblivna provresultat är förutsättningarna för 
oklara för att kunna upphandla totalentreprenör. 
Ersättningsberäkning för intrång är framräknat och 
informerat till fastighetsägare och politik. Fortsatt 
nekat tillträde har inneburit att en långsam tving-
andeprocess genom tillfällig expropriering via läns-
styrelsen har inletts. 

Parallellt undersöker projektet alternativa provom-
råden. Markfrågorna har försenat projektet med 
 cirka 2 år. Under förutsättning att delprojekten 
verkställs beräknas den ansträngda driftssituatio-
nen tillfälligt kunna räddas. 

NY VÅNG – C ARL CERVINS VÄG, ETAPP 1 

Projektet omfattar tre delar. Relining av utgående 
dagvattenledning från Carl Cervins väg ner till 
 Kölebäcken vid Västra Broby, dagvattenåtgärder 
innefattande byggandet av en översvämningsyta i 

Gruvparken i östra Nyvång samt avslutningsvis en 
första deletapp av VA-sanering på Carl Cervins väg. 
Reliningen av dagvattenledningen utfördes i början 
av året. Dagvattenåtgärderna i Gruvparken påbör-
jades direkt efter sommaren och är även de färdiga. 

Under november startades även ledningsnätsut-
bytet i etapp 1 på Carl Cervins väg, som sträcker  
sig från Månstorpsvägen in till Carl Cervins väg 16. 

Underdimensionerade dagvattenledningar i lergods 
i Carl Cervins väg i Nyvång ska ersättas med nya i 
rätt dimension och äldre vatten- och spillvatten-
ledningar ersätts i gatan. Området är sedan tidigare 
drabbat av översvämningar.
 
VA 2050 

Ny vattenledning, södra industriområdet

Detaljprojekteringen är avslutad och slutligt för-
frågningsunderlag är upprättat. Ledningsrättsar-
bete för att få tillgång till mark för arbetsområdet 
pågår och har dragit ut på tiden på grund av perso-
nalomsättning hos ledningsrättskonsulten. 

Det är oklart när ledningsrättsarbetet kan vara av-
slutat då det beror på de enskilda markägarna, men 
förhoppningen är att upphandlingen kan starta 
 under december 2022. 

Åstorps kommun har efterfrågat att ta över upp-
handlingen av genomförandeskedet då ledningen 
krävs för att genomföra en exploatering och dialog 
pågår för närvarande kring detta.

Ny ledning Kvidinge-Nyvång

Detaljprojektering och tillståndshantering pågår. 
Geoteknisk, miljöteknisk och hydrologisk under-
sökning är nyligen utförd. Detaljprojektering, till-
ståndsansökningar och markförhandlingar beräknas 
pågå fram till början på 2023. 

Parallell utredning gällande behov av insatser på 
Humlebäcksledningen för att lösa dagens problem 
med inläckage samt möjliggöra påkoppling är avslu-
tad med gott resultat. 

Upphandling av utförande entreprenaden skulle 
kunna genomföras under kvartal 2 2023 under för-
utsättning att budget för genomförandet finns och 
ledningsrättsavtal kan slutas med privata mark-
ägare.

Ny reservoar Björnås 

Arbetet med ny reservoar uppe på Björnås går fram-
åt. Nybyggnaden kräver förändringar i detaljplan 
och översiktsplan i området vilket försvårat de for-
mella bitarna och därmed försenat delprojektet 
 hittills ca 6 månader. Utredningen av förutsättning-
arna är klar vilket visat att det krävs en 3000 kubik-
meter stor reservoarvolym för att säkra driften fram 
till 2050. 

Volymen tillsammans med ”Ny vattenledning, söd-
ra industriområdet” är en av pusselbitarna för att 
möjliggöra framtida utbyggnad i Hyllinge och Södra 
Industriområdet. 

Geoteknisk utredning samt inmätning har gjorts på 
platsen för ny reservoar. Upphandlingens första 
steg i form av en prekvalificering av möjliga an-
budsgivare har utförts via upphandlingsverktyget 
Kommers. 

Ramhandling för dricksvattenreservoarer är fram-
tagen och ute på granskning. Nu inväntas beslut om 
detaljplaneförändringar innan projektet kan kom-
ma vidare.
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Strategisk 
planering  

för samtliga 
vattentjänster

NSVA har påbörjat arbetet som en vat-
tentjänstplan i enlighet med föränd-
ringar i lagen om allmänna vattentjäns-
ter (2006:412). Förändringarna innebär 
bland annat att varje kommun är skyldig 
att ta fram en så kallad vattentjänstplan.  

I planen ska det framgå kommunens 
långsiktiga planer för att tillgodose be-
hovet av kommunalt vatten och avlopp 
men även hur kommunen avser att säkra 
de kommunala VA-anläggningarna så att 
de klarar framtida skyfallsbelastning-
ar. Allmänheten ska ha möjlighet att ha 
synpunkter på planen innan den antas i 
kommunen.  I beslutet framgår att alla 
kommuner ska ha en vattentjänstplan 
färdig och beslutad senast 2023-12-31.

Enligt beslut den 2016-11-23 (Dnr KSFD 
2016/ 358) ansvarar tekniska kontoret i 
Åstorps kommun för att ansöka om vat-
tenverksamhet med syftet att hantera 
en stigande grundvattennivå i Hyllinge 
enligt åtgärdsförslag från WSP. NSVA 
har under året varit behjälpliga i den ut-
sträckning som efterfrågats.
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UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

I samband med att anslutningsfrågor inkommit till 
NSVA har det uppdagats att flera områden på lands-
bygden, där VA-ledningar har byggts ut genom 
åren, har det samtidigt inrättats verksamhetsom-
råde längs ledningarna. På flera ställen är förhål-
landena kring verksamhetsområden, anslutnings-
avgifter, drift/underhåll och ägandet oklara, vilket 
medför att nya anslutningar är utmanande. Därför 
har NSVA arbetat med att sammanställa de sträckor 
där verksamhetsområdet varit felaktigt karterat. 
Fokus i det arbetet har legat kring områden där det 
uppenbart funnits verksamhetsområde på ett felak-
tigt sätt, så som exempelvis längs med långa över-
föringsledningar. Arbete har inte lagts ned i om-
råden där det behövs genomgående utredningar för 
att bestämma vilka vattentjänster det finns i verk-
samhetsområdet och hur fastigheternas behov och 
nyttjande av de tjänsterna ser ut. 

DRICKSVAT TENPRODUK TION

I början av året var vattenproduktionen i Åstorp 
hög för årstiden och det fanns viss oro för hur som-
maren skulle bli. Om vi adderade skillnaden mellan 
början av 2021 och 2022 till sommarförbrukningen 
2021 gick vi en ohållbar sommar till mötes. Det hit-
tades flera läckor genom aktiv läcksökning och i 
slutet av mars låg förbrukningen åter på en normal 
nivå. Upptäckten av dessa läckor räddade 2022 men 
fortfarande är maxkapaciteten i produktionen far-
ligt nära behovet av dricksvatten och ingen reserv-

kapacitet finns i dagsläget. Ett stopp på några av rå-
vattenbrunnarna eller något av reningstegen på 
vattenverken kommer innebära inskränkningar. 

VAT TENKVALITET

Under året har det i enlighet med egenkontrollpro-
grammet tagits 20 prover på utgående vatten från 
vattenverket och 31 prover på distributionsnätet. 
Av dessa var 1 prov tjänligt med anmärkning på 
grund av lukt.

Dessutom har det gjorts en utökad kontroll av be-
kämpningsmedel och av PFAS. Förra gången PFAS 
undersöktes var 2014. Resultaten från årets under-
sökning visar att det inte förekommer PFAS i rå-
vattnet i brunnar i Kvidinge eller i Åstorp.

Bekämpningsmedel finns i råvattnet i flertalet 
brunnar på Kvidingetäkten. Miljönämndenen har 
informerats om resultaten och NSVA har mottagit 
ett föreläggande med krav på utredning och åtgär-
der med anledning av bekämpningsmedlen.

Årets livsmedelsinspektion genomfördes med re-
sultatet inga avvikelser.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Slutresultatet för driften blev 418 Tkr under budget 
trots att fasta kostnader, så som el och kemikalier, 
blev betydligt dyrare. Detta överdrag hämtas hem 
genom aktiva åtgärder. Framförallt på stoppat fas-

tighetsunderhåll och ett bra avtal på laboratorie-
analyser av dricksvatten. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Vid Kvidinge vattenverk finns ett styrsystem av äld-
re modell som det inte längre går att köpa reservde-
lar till. Detta är inte utbytt med anledning av att ett 
nytt vattenverk i Kvidinge planerats sedan länge.  
På vattenverket har vi under året dessutom haft 
problem med avhärdningsanläggningen. Den har 
kontinuerligt varit i drift men krävt löpande arbets-
insatser. 

INVESTERINGAR

Planerad investering avseende ny råvattenbrunn 
för att öka redundansen i Kvidinge har inte utförts. 
Detta beror på att provpumpning av provbrunn vi-
sade på att kapaciteten för en ny brunn på avsedd 
plats skulle bli mycket lägre än vi initialt trodde, 
vilket medförde att investeringens storlek bedöm-
des orimlig i förhållande till fördelarna som inves-
teringen skulle medföra. 

Utbyte av styrsystem på Kvidinge vattenverk är på-
börjat och fortgår under 2023. Styrsystemet på 
 Kvidinge vattenverk är gammalt och det går inte 
längre att få tag i reservdelar. Med anledning av att 
tidsplanen för det nya vattenverket ständigt juste-
ras och färdigställandedatum flyttas fram, så måste 
styrsystem på befintligt vattenverk bytas ut för att 
säkerstätta fortsatt dricksvattenproduktion.

Det ekonomiska utfallet för avdelningens investe-
ringar blev lågt under budget. Anledningen till att 
budgeten kraftigt underskreds är främst att ovan 
nämnd brunnsborrning inte genomfördes. 

DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Planerna för spolning av dricksvattenledningsnätet 
och brandpostkontroller uppdaterades. Likaså har 
planerna för tillsyn och funktionskontroll för an-
ordningar på ledningsnätet uppdaterats. Dessa 
 planer har sedan legat till grund för de underhålls-
åtgärder som utfördes på ledningsnätet under 
året.  Därutöver har det genomförts en inventering 
av luftningsanordningar på ledningsnätet som kom-
mer ligga till grund för kommande utbytesplaner. 

Sju vattenläckor hittades vid den proaktiva läcksök-
ningen som utfördes i Åstorp och Kvidinge. Utred-
ningen på tre vattenledningar i Vallaröd har gått 
framåt under året. Hittills har delar av ledningarna 
karterats och fortsatt utredning och mätning för-
väntas ge positiva effekter på att minska vatten-
svinn.

I dagsläget står tre kassuner med cirka 400 kubik-
meter vatten till räddningstjänstens förfogande, 
 tidigare har tanken varit att fylla tankbilarna från 
dessa. Söderåsens räddningstjänst och NSVA har 
startat en utredning kring funktion och i förläng-
ningen planera nedläggning av dessa kassuner.

Leverera dricksvatten
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  ÅSTORP 2018–2022,  m 3
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1 300 000

0

SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN ÅSTORPS KOMMUN 2022

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

60

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

56

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 56 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

Antal prov, otjänliga: 1 st

Antal prov: 60 st

Antal prov med anmärkningar:  0 st

1 431 789 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL ÅSTORPS KOMMUN 2022

2,44%
ÖKNING MED

2018 2019 2021 20222020
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DRIF T OCH UNDERHÅLL

Elva nya serviser har anlagts och sju gamla har 
bytts. Brandposter och ventiler har kontrollerats 
enligt deras respektive plan som innebär brandpos-
ter vartannat år och ventiler vart fjärde år. Överlag 
är statusen på anordningar god i Åstorps kommun. 
Den årliga spolningen av dricksvattennätet genom-
fördes med fokus på Åstorps ytterområden. Under 
året har det totalt uppstått 21 vattenläckor. 

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

Två brandposter och 27 ventiler har bytts medan 14 
ventiler renoverades.

2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,10 0,07 0,10

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2022 var 21 st
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DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Året har präglats av stabil drift och goda utsläpps-
resultat. Nyvångs reningsverk är en väl fungerande 
anläggning och verksamheten bedrivs mycket bra 
enligt gällande krav och villkor. Samtliga utsläpps-
villkor innehölls under året. Det har inte inträffat 
några större akuta händelser under året och verk-
samhet har bedrivits enligt planerade åtgärder.

Under året meddelades ett beslut om nytt miljötill-
stånd för det med Bjuv kommungemensamma re-
ningsverket, Ekevång. Miljötillstånd medgavs ej då 
recipienten, Humlebäcken, fick en försämring av 
vattenstatusen, vilket är en följd av Weserdomen i 
EU. Detta trots att alla, inklusive myndigheten, 
tyckte att detta var ur ett helhetsperspektiv en bra 
lösning. Beslutet överklagades och beslut gavs av 
mark- och miljödomstolen för att sedan återigen 
överklagas. 

Mark- och miljööverdomstolen gav ej överklagan-
det prövningstillstånd varpå det idag finns ett mil-
jötillstånd för ett gemensamt reningsverk. Politiska 
beslut krävs innan arbetet med Ekevång fortgår.

Samtliga utsläppsvillkor innehölls under året på 
Kvidinge reningsverk. Reningsverket är mycket 
 slitet och i stort behov av renovering. Reningsver-
kets låga utsläppskrav gynnar för tillfället läget. 
Med ökade framtida myndighetskrav bedöms det 
som utsiktslöst att hålla anläggningen i drift.  

Arbete med fortsatt projektering över lednings-
dragning har pågått under året. Under året har det 

Rena spillvatten

utförts akuta investeringsåtgärder. Blåsmaskiner 
samt mellansedimenteringens skrapspel har akut 
säkrats upp för ytterligare några års drift.

EKONOMI AVLOPPSRENING

Det ekonomiska resultatet för 2022 redovisar en 
 positiv avvikelse om 150 Tkr. Trots rådande världs-
läge har kostnaden för el och kemikalier hållits 

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

NY VÅNG RV 2022 1 541 473 934 181 0,61

2021 1 700 596 1 054 890 0,62

2020 1 537 871 1 035 487 0,67

2019 1 525 826 1 023 895 0,67

2018 1 411 499 1 005 694 0,71

KVIDINGE RV 2022 192 333 – –

2021 179 996 136 265 0,76

2020 124 151 123 473 0,99

2019 100 286 124 463 1,24

2018 114 420 140 563 1,23

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING

nere. En del av kostnadsminskningen beror på 
minskad omfattning av det strategiska arbetet med 
bland annat avloppsreningsplanen. 

INVESTERING

I Åstorp har NSVA investerat 2,5 Mkr i syfte att 
Säkerställa och förbättra processfunktionen på 
Nyvångsverket och Kvidinge reningsverk.

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verk sam heten, som att använda allt mindre energi i pro    cesserna. Till exempel jämförs elförbrukningen 
med mängden vatten som renats under året, se tabell. Då flödet varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett nederbördsfattigt år, påverkar 
det hur mycket energi som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med höga flöden till reningsverken vilket generellt ger högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder att det kan ta tid innan aktiva energi-
minskande åt  gärder genomförs.

H12 pumpstation har under året renoverats med 
nya pumpar, rörgalleri och flödesmätning för en 
säkrad drift. K2, K3 och K4 har fått nya styrsystem.
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AVLEDNING SPILLVAT TEN

Som en del av den större kapacitetsutredningen av 
spillvattensystemet har en flödesmätning i huvud-
ledningen längs med humlebäcken genomförts. 

Som en del i en större kapacitetsutredning för 
spillvatten i Åstorp har en för världsmarknaden ny 
modul i programsviten Future City Flow använts. 
Modulens syfte är att på ett enklare, snabbare och 
smidigare sätt visa effekterna av planerade åtgärder 
för att minska mängden tillskottsvatten i kombina-
tion med att ledningsnätets kapacitet ökas.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

12 nya serviser är anlagda och 9 uttjänt har bytts ut 
på spillvattenledningarna. 10 avloppsstopp som har 
behövts högtrycksspolas under året. 

Årlig underhållningsspolning av spillvattennätet 
enligt schema samt rotskärningar efter behov har 
genomförts och drygt 2,2 km av spillvattenledning-
arna har tv-inspekterats. 

Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts under året. 

2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km) 0,06 0,06** 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

** På grund av brutet avtal med upphandlad entreprenör inrapporterades inte alla stopp

Antal stopp 2022 var 10 st
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NYCKELTAL DAGVAT TEN

Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

NSVA och Åstorps kommun har tillsammans upp-
rättat en dagvattenmodell inklusive en skyfallskar-
tering.

Åstorps kommun ansvarar för arbetet med ompröv-
ningen av dikningsföretaget Åstorp-Vrams Gun-
narstorps dikningsföretag, 1945. NSVA har under 
året varit behjälpliga i den utsträckning som efter-
frågats.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

11 nya serviser är anlagda medan 7 uttjänta byttes 
ut. Rensning och grönyteskötsel i vid dagvatten-
magasin och diken samt underhållsspolning av 
dagvattennätet enligt plan har genomfördes under 
året. Därtill tv-inspekterades cirka 250 meter av 
dagvattenledningarna. 

En stor brand på det södra industriområdet i Åstorp 
uppstod.  Dagvattennätet hölls opåverkat med hjälp 
av interna åtgärder på tomt och gott samarbete 
mellan räddningstjänst, miljökontor och NSVA.

Under året genomfördes en nyanläggning av över-
svämningsyta i Nyvång som ska ta upp vatten vid 
stor nederbörd och förhindra översvämningar.

2022 2021 2020 2019 2018

Dagvattenledningsnät (km) 157 158 155 154 147

Dagvattenmagasin (st) 13 13 12 12 12
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Vattenåret i Örkelljungas kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

87 procent av kunderna i Örkelljungas kommun 
skickade in sin årsavläsning av vattenmätaren till 
NSVA. Andelen kunder som valde att lämna sin år-
liga mätaravläsning via mobiltelefon, e-post eller 
webb var cirka 82 procent.

Från och med den 1 januari 2023 höjs VA-taxan i 
Örkelljungas kommun för både privatpersoner och 
företag. Justeringen av VA-taxan beror främst på 
ökade driftskostnaderna på grund av nödvändiga 
statushöjande åtgärder i VA-anläggningarna. Kun-
derna informerades om den nya taxan via media 
och nyhetssida på nsva.se.

KUNDÄRENDEN

Under 2022 har 1334 VA-ärenden registrerats i 
ärendehanteringssystemet Lime CRM. Ärendena 

berör till exempel mätare, frågor kring anslutning 
och dricksvatten. 70 procent av ärendena berör 
 fakturafrågor, 1 resterande frågor handlar om mä-
tare och övriga frågor. Totalt 7 kundklagomål har 
 registrerats.

MÄTARBY TEN 

I Örkelljunga kommun har 42 vattenmätare bytts. 
Under året har 124 ärenden behandlats relaterade 
till vattenmätare. Vid 15 besök underkändes kun-
dens VA-installation. 2 förgävesbesök gjordes, vil-
ket betyder att ingen är hemma på bokad tid. Resul-
tatet för felvisande mätare är 0,0 procent vilket inte 
påverkar utesittningstid, den är fortfarande 10 år.

Årssammanställning

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 21

Antal anmälda 
källaröversvämningar 1

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 15 280

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 42

Antal planerade mätarbyten 1902 394
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER
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Årets viktigaste investeringar 

SK ÅNES FAGERHULT – FEDINGESTR AND

Projektet omfattade från början byte av vatten-
ledning och spillvattenledning på en sträcka av 600 
meter i en gång och cykelbana längs Fedingesjön. 

Efter utredning visade sig spillvattenledningen 
vara i bättre skick än tidigare antagande och därför 
ändrades projektet till att enbart handla om att byta 
ut vattenledningen. Inom projektets ramar har där-
för cirka 600 meter uttjänt vattenledning ersatts 
med ny längs Fedingesjön. NCC har utfört projektet 
på ramavtal under året.
 
ÖRKELL JUNGA VAT TENVERK

Nya undersökningar har gjorts på borrorna i Dalen 
för att kontrollera vattenkvalitén och dess kapaci-
tet. Resultaten visade på att vattenkvalitén inte är 
tillfredställande. 

Nya undersökningar är nu på gång där vi tittar på 
möjligheterna runt om Örkelljunga. Vi vet att 
 Åsljunga och Eket har bra vatten, både kvalité och 
kapacitetsmässigt. Nya undersökningar planeras 
tillsammans med WSP.  

Vi har även börjat titta på vattenbehovet i kommu-
nen och det befintliga ledningsnätet. Arbetet fort-
sätter 2023.
 

ORRSTIGEN

I Orrstigen har vi uppmärksammat en mycket un-
dermålig spillvattenledning. 

Denna planeras ersättas under 2023 och då även 
vattenledningen. Projektet projekterades under 
året och tanken är att PEAB ska utföra på ram-
avtalet.
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Strategisk 
planering  

för samtliga 
vattentjänster

NSVA har påbörjat arbetet som en vat-
tentjänstplan i enlighet med föränd-
ringar i lagen om allmänna vattentjäns-
ter (2006:412). Förändringarna innebär 
bland annat att varje kommun är skyldig 
att ta fram en så kallad vattentjänstplan.  

I planen ska det framgå kommunens 
långsiktiga bedömning av behovet av 
nya verksamhetsområden för kommu-
nalt vatten och avlopp. Den ska även 
visa hur kommunen avser att säkra de 
kommunala VA-anläggningarna så att de 
 klarar framtida skyfallsbelastningar. 

Allmänheten ska ha möjlighet att ha 
synpunkter på planen innan den antas i 
kommunen. I lagen framgår att alla kom-
muner ska ha en vattentjänstplan färdig 
och beslutad senast 2023-12-31. Planen 
kommer inte att vara bindande och ska 
omprövas varje mandatperiod av KF.
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ningar genom att gamla styrsystemet nu är helt 
bortkopplat. 

Det har under året pågått ett arbete med att erhålla 
mer stabilt pH på vattnet som produceras vid Örkel-
ljunga vattenverk. Kalkdoseringen har setts över 
och trimmats in för att optimera processen, ett ar-
bete som kommer att fortgå under 2023.

INVESTERINGAR

Ett större skalskyddsprojekt är påbörjat. Med anled-
ning av komponentbrist har det dock inte kunnat 
färdigställas utan det sker först i början av 2023. Vi 
har även startat upp projekt för utbyte av reservoar-
ventilation och manluckor på de reservoarvolymer 
där reseroarkontrollen har visat att det finns behov 
av detta. 

Under året har vi i projektform arbetat med att ut-
reda framtida dricksvattenförsörjning. Tidigare ut-
förda brunnar har provpumpats och testats vad 
 gäller kvalitet samt kvantitet men tyvärr visat på 
oacceptabla resultat. Någon tidigare avställd brunn 
har testats med acceptabelt resultat och därför 
återigen drifttagits i redundant syfte. Arbetet fort-
skrider 2023.

Under året har Eket vattenskyddsområde blivit fast-
ställt av Länsstyrelsen. 

Investeringsbudgeten för avdelningen har under-
skridits, detta beror främst på lägre kostnad än 
 kalkylerat i skalkskyddsprojektet.

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Det har under året funnits intresse från fastigheter 
i kommunen att ansluta till kommunalt vatten och 
avlopp såväl vid större renovering av äldre byggna-
der såsom i Skånes Fagerhult och vid nybyggnation 
på så kallade nybyggartomter. Information om 
kommunalt VA till 17 nybyggnadskartor längs Bo-
platsgatan och Stenåldersgatan har skickats ut. 

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Mängden producerat dricksvatten är högre än 2021. 
Framförallt var et under sommaren och en bit in på 
hösten som förbrukningen låg högre än tidigare år. 
Överlag har produktionen gått bra med bara några 
mindre stopp och problem.

VAT TENKVALITET

Under året har det i enlighet med egenkontrollpro-
grammet tagits 134 prover på dricksvattnet. Samtli-
ga prover var tjänliga. Dessutom har det gjorts en 
utökad kontroll av bekämpningsmedel som visar att 
bekämpningsmedel finns i råvattnet i Örkelljunga 
och på distributionsnätet i otjänliga halter. 

Miljöförbundet har informerats om resultaten och 
NSVA har mottagit ett föreläggande med krav på att 
ta fram en handlingsplan med anledning av be-
kämpningsmedlen.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Slutresultatet ekonomiskt var 29 Tkr från budget. 

Leverera dricksvatten

Bakom detta resultat ligger mycket jobb och styr-
ning. Driften blev dyrare än planerat genom de 
 stora prishöjningarna på el. Detta överdrag hämtas 
hem till stora delar genom att provtagning och 
 kvalitetsarbetet gick under budget.

Vi har också varit förskonade från några större ha-
verier och underhållet genomförts planerat. Vilket 
spara både timmar och pengar. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Reservoaren vid anläggningen i Eket och Skånes 
Fagerhult är rengjord enligt rekommendation från 
årlig reservoarkontroll. Förbättringar har skett i 
styrningen och kommunikationen mellan anlägg-
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD 

DRICKSVAT TEN I  ÖRKELL JUNGA 2021–2022,  m 3

620 000
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560 000

0
2021

SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN  

ÖRKELL JUNGAS KOMMUN 2022

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

36

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

31

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 31 st

Antal prov med anmärkningar:  0 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 36 st

Antal prov med anmärkningar:  0 st

2022

610 379 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL ÖRKELL JUNGAS KOMMUN 2022

6,92%
ÖKNING MED
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Två vattenborror från 2012 och 2013 har provpum-
pats under början av året. NSVA har av Länsstyrel-
sen beviljats 265 000 kr för att påbörja byggandet  av 
en hydraulisk modell av vattenledningsnätet i  
Örkelljunga. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Tre nya vattenserviser har anlagts och två uttjänta 
har bytts ut. Motionering och tillsyn av VA-anord-
ningar, såsom ventiler och brandposter, utfördes 
enligt plan. Under året har det uppkommit 12 vat-
tenläckor vilka har lagats och återställts.  
 
INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

Under året har det anlagts tre nya brandposter och 
nio huvudventiler. 

2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,07 0,06 0,10

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2022 var 12 st



V E R K S A M H E T E N  2 0 2 2   V AT T E N Å R E T  I  Ö R K E L L J U N G A S  K O M M U N

115

NSVAs standardiserade drift- och övervakningssys-
tem är nu fullt utbyggt i Örkelljunga. Detta innebär 
att samordning av drift och beredskap kan ske med 
andra delägarkommuner. Ett exempel på samord-
ningsvinst är att beredskapen på avlopp sker sedan 
april månad tillsammans med Perstorp.

EKONOMI AVLOPPSRENING

Det ekonomiska resultatet för 2022 redovisar en 
negativ avvikelse med cirka 400 Tkr. Överskridan-
det beror dels på ökade el- och slamkostnader 
kopplat till omvärldsläget. El-, kemikalie- och slam-

kostnader har ökat med cirka 340 Tkr. Inköp av en-
treprenadtjänster har ökat samtidigt som personal-
kostnaden minskade under året.

Med anledning av det rådande ekonomiska världs-
läget med ökade kostnader togs beslut att avvakta 
med strategiska utredningar och minimera upp-
strömsarbetet.

INVESTERING

En del av årets planerade investeringar har tyvärr 
blivit försenade. Detta beror dels på grund av intern 

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Reningsprocesserna på Örkelljunga reningsverk har 
överlag fungerat mycket väl och rikt- och gränsvär-
den för året har klarats med god marginal. Under 
försommaren fick biobädden på Örkelljunga re-
ningsverk driftstörning på grund av hög belastning 
och igensättning. För att biobädden skulle åter-
hämta sig mottogs inget externslam i fem veckor 
under juni och juli. Externslammet hänvisades till 
Perstorps reningsverk. 

Skånes Fagerhults reningsverk har fungerat väl un-
der året. Under september erhölls avloppsvatten 
med mycket hög koncentration av organiskt mate-
rial vilket innebär ett överskridande av riktvärdet 
per provtagningstillfälle trots att den procentuella 
reduktionen på verket var god. 

Utloppsledningen i Fedingesjön tillhörande re-
ningsverket i Skånes Fagerhult har spolats med luft 
och vatten för att ta bort luftfickor och avlagringar. 

I Skånes Fagerhults reningsverk har ett fullskaligt 
test utförts under hösten för att förbättra sedimen-
teringsegenskaper och minska belastningen på 
slutsedimenteringsbassängen. Doseringspunkten 
av fällningskemikalien har flyttats. Positiva resultat 
har erhållits och testresultaten ska nu utvärderas. 

Nytt tillstånd för Skånes Fagerhults RV kommer tas 
i bruk år 2023. Under år 2022 har en rättslig process 
pågått då NSVA överklagade delar av Söderåsens 
miljöförbunds föreläggande om krav på bakterie-
rening. Domstolen beslutade till fördel för NSVA. 
 

Rena spillvatten

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

ÖRKELL JUNGA RV 2022 880 955 274 419 0,31

2021 973 180 276 738 0,28

2020 1 072 029 270 523 0,25

SK ÅNES FAGERHULT RV 2022 137 557 106 486* 0,77

2021 159 323 108 895 0,68

2020 163 213 91 427 –

2019 – – –

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verk sam heten, som att använda allt mindre energi i pro    cesserna. Till exempel jämförs elförbrukningen 
med mängden vatten som renats under året, se tabell. Då flödet varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett nederbördsfattigt år, påverkar 
det hur mycket energi som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med höga flöden till reningsverken vilket generellt ger högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder att det kan ta tid innan aktiva energi-
minskande åt  gärder genomförs.

resursbrist inom arbetsgrupp Norr. För att komma 
till rätta med detta framöver har vi under året gjort 
en mindre organisationsförändring och tilldelat en 
drifttekniker resurser att fokusera på att driva in-
vesteringsprojekt.  

Förseningar beror även i vissa projekt på långa le-
veranstider hos leverantörerna samt på att NSVA 
varit avtalslösa gällande mekaniska tjänster då 
upphandling blev överklagat till förvaltningsrätten.  
På Skånes Fagerhults reningsverk har vi bytt in-
kommande ventiler, inkommande pumpar och ut-

* Inte enbart reningsverk
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2022 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km) 0,06 0,06 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2022 var 9 st

gående pumpar. Inkommande pumpar har kom-
pletterats med frekvensomformare för att få ett 
konstant flöde in till verket.  

Fyra stycken avloppspumpstationer i Örkelljunga 
kommun har fått nytt rörgalleri, ventiler och pum-
par. Vi har även kompletterat stationerna med bru-
tet vatten för att minimera risken att kontaminera 
dricksvattnet.  

Vi har sett över el/automation för alla avloppsan-
läggningar i Örkelljunga kommun och bytt gammal 
kommunikation mellan yttre anläggningar och 
överordnat system till en stabil och säker 4G/APN 
lösning. 

I samband med kommunikationsbytet flyttade vi 
samtidigt över till ett standardiserat drift- och 
 övervakningssystem för alla avloppsanläggningar i 
Örkelljunga.

AVLEDNING SPILLVAT TEN

Utredningar under året har syftat till att identifiera 
vilka behov vissa sträckor och områden är av för-
nyelse. Detta har mynnat ut i förnyelseprojekt av 
Alliden där, i synnerhet, spillvattenledningen be-
höver bytas ut. 

Även i Orrstigen behöver spillvattenledningen läg-
gas om. Sträckan ska kompletteras med en dagvat-
tenledning. Spillvattenledningar i Hallandsvägen 
utreds inför kommande reinvesteringsprojekt. Ut-
värdering av denna är inte klar då filmning av led-
ningarna ägt rum så sent som i oktober. 

NSVA har arbetat med att uppdatera och förbättra 
dokumentationen av relinade ledningar i VA- 
banken. 

Den 4 oktober medverkade Avdelningen Lednings-
nät och Projekt vid miljötillsyn av Örkelljunga re-
ningsverk samt vid möte med SMFO om klimatan-
passning av VA-systemen. Frågor som togs upp 
gällde bland annat:

• hur NSVA fortlöpande arbetar med att få bort 
tillskottsvatten från ledningsnätet för spill-
vatten

• kommande saneringsplaner för Örkelljunga och 
Skånes Fagerhult, vilka ska tas fram till år 2026 
respektive 2027

• hur utbyggnaden av VA i landsbygdsprojekten 
går, vilka fortfarande är pausade i väntan på  
lagstiftare och politiska beslut

• hur NSVA arbetar med att förebygga problem 
och skydda verksamheten i förbindelse med ett 
förändrat klimat

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Två nya servis anlades medan två uttjänta byttes. 
Under året har det uppstått nio avloppsstopp som 
har behövt högtrycksspolas. Uppgiften med att kont-
rollera bräddavloppen med tillhörande insatser ut-
fördes enligt plan. 

Totalt spolades och filmades knappt en kilometer 
ledning av spillvattennätet.
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Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

Under året ingicks avtal med industriverksamhet om 
att installera och underhålla avstängningsventiler 
på dagvattenledningsnätet på industriområdet. Av-
stängningsventilerna anlades för industriverksam-
hetens förmåga att inom fastigheten kunna uppta 
släckvatten och förhindra att detta kan nå dag-
vattensystemet och recipient vid olyckshändelse.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Två nya dagvattenserviser har anlagts medan en ut-
tjänt byttes. Skötselinsatser för dagvattenmagasin 
har utförts efter behov medan en plan för den lång-
siktiga hanteringen av dagvattenmagasin och diken 
arbetades fram under året. Endast ett fåtal meter i 
dagvattennätet har filmats och spolats.   

2022 2021

Dagvattenledningsnät (km) 115 119

Dagvattenmagasin (st) 7 10

NYCKELTAL DAGVAT TEN

1

Åstorp:          157 km
Örkelljunga:  115 km
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Måluppföljning affärsplan 2022
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Kvalitetsförbättringar  
i ledningskartan

Ledningsnät & Projekt Avslutad 
– medavvikandeeffekt

Genomföra mätinsatser  
Bjuvs kommun

Avslutad 
– medplaneradeffekt

220101–221231 Kvalitetsförbättringar har gjorts av ledning-
skartan i Ekeby.

Genomföra mätinsatser 
 i Båstads kommun

Avslutad 
– medplaneradeffekt

220101–221231 Kvalitetsförbättringar har gjorts av ledning-
skartan i Förslöv, Prästagårdsområdet.

Genomföra mätinsatser  
i Helsingbords stad

 Avslutad 
– medplaneradeffekt

220101–221231 Mätdata inlagt i VA-banken.

Genomföra mätinsatser  
i Landskrona stad

Avslutad 
– medplaneradeffekt

220101–221231 I samarbete med kommunen har 800 dag-
vattenbrunnar blivit inmätta och inlagda i 
VA-banken.

Genomföra mätinsatser  
i Perstorps kommun

Avslutad 
– medplaneradeffekt

220101–221231 Mindre kvalitetshöjande arbeten har utförs in 
samband med utredningar.

Genomföra mätinsatser 
i Svalövs kommun

Avslutad 
– medavvikandeeffekt

220101–221231 I Svalövs tätort har kvalitetsförbättringar slut-
förts medan i Röstånga återstår det arbete.

Genomföra mätinsatser  
i Åstorp

Avslutad 
– medavvikandeeffekt

220101–221231 Mindre kvalitetsförbättringar har utförts i 
samband med projekt. Mätningsarbeten har 
påbörjats för att reda ut var vattenledningen 
omca 1,2milsträckersigpålandsbygden.

KORREK T OCH RELEVANT PL ANERINGSUNDERL AG

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS

Saneringsplaner för samtliga 
avloppsreningsverk

Ledningsnät & Projekt Avslutad 
– medplaneradeffekt

Tidplanen har varit något för-
dröjdförspecifikadelmål,men
totalt är samtliga delmål inom 
måletgenomförda.Iaffärsplan
2024–26 kommer nya delmål 
tas fram.

Saneringsplan
Öresundsverket S linjen

Avslutad 
– medplaneradeffekt

210101–221231 Saneringsplan för södra linjen i Helsingborg är 
klar och kommer att redovisas för ALG 17/1.

Saneringsplan
Lundåkra

Avslutad 
– medplaneradeffekt

210101–220630 Analys av data i FCF pågår för närvarande. 
Saneringsplanen bedöms kunna vara klar till 
årsskiftet.

Saneringsplan
Ekebro

Avslutad 
– medplaneradeffekt

180101–221231 Saneringsplan för Hedhuset/Ängstorp klar och 
kommer att redovisas för ALG 13/2.

Separering klar 2050 Ledningsnät & Projekt   Pågående 
– inom tidsram

Senaste tidens prisutveckling 
påverkar reinvesteringsplanen 
och kan medföra att tidplanen 
för separeringsprojekt kan 
påverkas.

MINSK ADE KOSTNADER FÖR TILLSKOT TSVAT TEN

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS
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Dagvattenmodeller Ledningsnät & Projekt Pågående  
– risk för avvikelse

Dagvattenmodeller framtagna i 
fyra av åtta kommuner årsskiftet 
2022/23. Övriga dagvatten-
modellerprioriterasiaffärsplan
2024–26

Dagvattenmodell  
Båstad

Ej påbörjad 220101–251231 Ej påbörjad, kommer få ny tidplan vid  
framtagandeavaffärsplan24–26.

Dagvattenmodell  
Landskrona

Avslutad 
–medplaneradeffekt

200101–220630 Levererad från konsult i början på maj.  
Information till kommunen och berörda  
grupper planeras innan sommaren.

Dagvattenmodell  
Svalöv

Ej påbörjad 220101–261231 Ej påbörjad kommer få ny tidplan i samband 
medaffärsplan24–26.

Dagvattenmodell  
Åstorp

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–231231 Modell framtagen. Kalibrering sker 2023.

Dagvattenplaner Ledningsnät & Projekt Avslutad  
– medavvikandeeffekt

Dagvattenplan  
Helsingborg

Avslutad  
– medavvikandeeffekt

200101–211231 Projektet har skjutits fram p.g.a. bristande 
resurser. Planeras att slutföras under våren 
2023.

Uppdatering av dagvattenplan 
Åstorp

Avslutad  
– medavvikandeeffekt

220101–221231 Eftersom resurs för att bedriva arbetet från 
NSVAs sida kom på plats först under maj och 
arbete kom igång senare än vad som planerats 
kommer projektets slutförande förskjuts in 
i 2023.

HANTER A FR AMTIDA REGN OCH SKYFALL

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS
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L ÄGRE MIL JÖPÅVERK AN

PERIODPERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS

Klara gränsvärden Avloppsrening   Avslutad 
–medplaneradeffekt

Genom Uppströmsarbete  
– Klaragränsvärdenpå 
Kågeröds RV

Avslutad 
–medplaneradeffekt

220101–221231 För tillfället så sker utsläppen från den när-
liggande industrin i enlighet med vad renings-
verket klarar att rena. Avtal mellan bolaget 
och NSVA har tagits fram. Bolagets process 
med villkor och miljötillstånd fortgår.

Driftområde Norr  
– Klaragräns-/begränsnings-
värden vid Torekovs RV

Avslutad 
–medplaneradeffekt

220101–221231 Gränsvärdena för Torekovs reningsverk,  
årsmedel för fosfor och BOD

7, efterlevs  
under 2022.

Driftområde Norr  
– Klaragräns-/begränsnings-
värden vid Perstorps RV

Avslutad 
–medplaneradeffekt

220101–221231 Reningsprocessen har fungerat väl och  
villkoren har efterlevts med mycket god 
marginal.

Driftområde Norr  
– Klaragräns-/begränsnings-
värden vid Örkelljunga RV

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

220101–221231 Reningsprocessen har fungerat väl på  
Örkelljunga reningsverk och utsläppsvillkor 
har efterlevts för år 2022.

Driftområde Mitt  
– Klaragräns-/begränsnings-
värden vid Öresundsverket

Avslutad 
–medplaneradeffekt

220101–221231 För Öresundsverket har gränsvärdet klarats 
för år 2022. Dock har riktvärdet för fosfor 
överskridits för året.

Driftområde Söder  
– Klaragräns-/begränsnings-
värden vid Ekebro RV

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

220101–221231 Gränsvärde för fosfor och BOD
7 innehölls för 

samtliga kvartal 2022.

Driftområde Söder  
– Klaragräns-/begränsnings-
värden vid Lundåkra RV

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

220101–221231 Q1, Q2, Q3 samt Q4 har innehållits för 
kvartalsbegränsningsgränsvärde fosfor och 
BOD7. Årsbegränsningsvärde för BOD7 och 
totalkväve har också innehållits.

Driftområde Söder  
– Klaragräns-/begränsnings-
värden vid Svalövs RV

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Den verksamhet vars processvatten periodvis 
har ställt till det vid Svalövs RV har nu kopplat 
bort sitt vatten. Vattnet används internt för 
bevattning och endast mindre mängder avleds 
periodvis till reningsverket.

Driftområde Söder  
– Klaragräns-/begränsnings-
värden vid Kågeröds RV

Avslutad 
–medplaneradeffekt

220101–221231 Månadsgränsvärde för BOD
7 och fosfor har 

innehållits under samtliga månader 2022.

Tillstånd enligt miljöbalken Avloppsrening Avslutad  
– medavvikandeeffekt

Arbetet med att söka nya 
miljötillstånd enligt framtagen 
priolista har fortgått. Tyvärr är 
handlingstiderna långa och de 
miljötillstånd som har meddelats 
under de senaste två åren har 
antingen överklagats eller 
återkallats.
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Slamkvalitet Avloppsrening Avslutad 
–medplaneradeffekt

Slamkvalitet Avslutad 
–medplaneradeffekt

200101–221231 Slammålen stäms av halvårsvis. Analyssvar för 
2022 kommer i slutet på Januari 2023. När 
analyssvar har kommit  skrivs analyssvar och 
kommentarer in i Stratsys.

Slamstrategi Avloppsrening Avslutad  
– medavvikandeeffekt

Arbetet med slamstrategin har 
prioriterats ned p g a resursbrist. 
Anledningen till nedpriorite-
ringen av just denna fråga beror 
på att inga ytterligare beslut 
kommit angående den slam-
utredning som genomförts på 
nationell nivå om den framtida 
slamhanteringen.

Framtagande av en  
övergripande slamstrategi

Avslutad  
– medavvikandeeffekt

200101–221231 Arbetet med slamstrategin har prioriterats 
ned p g a resursbrist. Anledningen till ned-
prioriteringen av just denna fråga beror på att 
inga ytterligare beslut kommit angående den 
slamutredning som genomförts på nationell 
nivå om den framtida slamhanteringen.

ÅTERFÖRING AV NÄRINGSÄMNEN

PERIODPERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS
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Sammanträdesprotokoll 2023-03-13
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(6) KSUN.2023.49

Information från NSVA

Förslag till beslut
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden lägger informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Ulf Thysell, VD NSVA besöker sammanträdet och presenterar sin
verksamhet samt besvarar ledamöternas frågor.
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Årsredovisning 2022 Kultur och fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att
godkänna årsredovisning 2022 Kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen och controllern föredrar ärendet i enlighet
med beslutsunderlaget.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2023-02-27 och lämnar följande
förslag till beslut:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att godkänna
årsredovisning 2022 Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Kultur- och fritidsnämnden 2022
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1 Verksamhetsberättelse 2022 

Viktiga händelser under året  
Invigning av aktivitetsområde Svennegårds park i Eket skedde under maj 
månad. Statistik på beläggning i hallar visar ökning, elevantal på kulturskola 
samt besökare på evenemang visar höga siffror. Lån på huvudbibliotek och 
från biblioteksbil ökar. Nytt boknings-och bidragssystem för föreningslivet 
samt bibliotekssystem för skol-och folkbibliotek är under implementering 
och väntas bli klart under 2023. Högläsningsprojekt på äldreboende har 
initierats under 2022 och är ett samarbete mellan studieförbund, 
folkbibliotek och socialförvaltningen där volontärer utför uppdraget.  
Både antal genomförda evenemang och antal evenemangsbesökare har nått 
rekord sedan år 2017. Sommarens musikevenemang på Hjelmsjöborg, av 
Malmö Opera, blev publikrekord när 423 besökare slöt upp under 
evenemanget. 
Under sommaren slutade förvaltningschefen, på egen begäran, vilket 
medförde en förflyttning av ledarskap av befintlig personal inom 
förvaltningen med två tillförordnade roller, en förvaltningschef och en 
bibliotekschef. Utifrån den lösningen har skolbiblioteken tappat 
skolbibliotekarietimmar under denna period vilket noteras på skolorna. En 
viss personalomsättning har ägt rum under 2022, i förvaltningens alla 
enheter, vilket inneburit kompetenstapp och fokus på introduktion av nya 
medarbetare. I stora drag har personal slutat efter flerårig tjänstgöring i 
kommunen, någon på grund av kommande organisationsförändringar och en 
del har angett att orsaken till uppsägning beror på att de önskar arbeta 
närmare hemmet.   

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter  
Under 2023 kommer fokus ligga på att slå ihop två förvaltningar till en 
förvaltning vid sidan om ordinarie uppdrag och målarbete. Det är alltså en 
större process som nu tar sin start där synergier ska hittas och effektivt arbete 
ska skönjas utifrån de likheter och olikheter som råder inom förvaltningarna.  
Under 2022 beslutades att Kultur- och fritidsnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden ska slås ihop till en nämnd. Det är också beslutat 
att det till denna nämnd ska knytas en förvaltningschef, vilket har medfört 
oro i organisationen rörande verksamhetens framtid, samt utifrån påverkan 
av hur budget 2023 kommer att bli. Speciellt har evenemangen som planeras 
ett halvår innan de äger rum, fått avstanna, rekryteringar likaså och avtal 
med samarbetspartner har även fått invänta budgetprocessen, vilket kan 
påverka 2023 års framgång för förvaltningens arbete. Generellt är det svårt 
att rekrytera fackutbildad personal inom kultur- och fritidssektorn och inför 
2023 har förvaltningen nu flera vakanta tjänster som måste tillsättas så snart 
budgeten är satt.   
 
Arbetet med de nya objekten Hjelmsjö camping och klubblokalen på 
Junexvallen fortsätter och i början av 2023 ska beslut tas för internhyra av 
dessa. RFID-tekniken i utlåningsautomaterna på skol- och folkbiblioteken 
behöver uppdateras vilket beräknas kosta runt 70 tkr, vilket ska tas inom 
befintlig ram. Kommunens konstarkiv kommer att föras över till Mediaflow, 
ett mer användarvänligt digitalt bildarkiv. Kommunkarta i egen produktion 
kommer att presenteras i samarbete med kommunens kartingenjörer. 
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Kulturskolan och skol-och folkbiblioteken har beviljats externa stöd hos 
Kulturrådet samt Region Skåne för utveckling av exempelvis projektet 
Tvåornas kör, cello och pianosatsningar, läsfrämjande insatser för de små 
barnen och läsambassadör som arbetar med kommunens alla barn. 
Tillsammans med kommunledningsförvaltningen kommer en utredning av 
kommunens kundtjänst utföras för att se hur folkbiblioteken och kommunens 
receptionsarbete kan effektiviseras på sikt. (Externa bidrag för Kulturskolan: 
364 tkr samt 400 tkr till folkbiblioteken.) 
Föreningslivet behöver utvecklas och stöpas om utifrån nya förutsättningar 
och nya uppdrag. Förvaltningen går vidare tillsammans med 
utbildningsförvaltningen med Skolidrottsförbundets metod Skolidrotten, för 
att öka möjligheten till ökad fysisk aktivitet för barn och utveckling av 
ledarskap för unga inom föreningslivet. Avtal med RF-SISU Skåne har 
funnits under 2022 och dialog med företrädarna har ägt rum för hur vi kan 
utveckla samverkansavtalet under 2023. Senior sportschool kommer att 
fortsätta men på annat sätt och under annat namn under 2023. 
 
Discgolf har också varit en aktuell fråga under 2022 men har fått läggas på is 
på grund av försenad utredning av finansiering. Istället har förvaltningen 
erbjudit intresserade vägledning för att bilda en discgolf-förening för att 
istället börja i den änden. Dialog fortsätter.  
 
Omvärldsbevakning  
Priser har generellt stigit sedan oron i världen har ökat och påverkat räntor, 
inflation, bränsle- och elpriser. För förvaltningens del påverkar det artistpriser, 
driftkostnader för anläggningar, kostnader för gymnastikredskap, IT, media 
och medietransporter. Statliga medel för avgiftsfria lovaktiviteter för barn och 
unga uteblev 2022 och det är okänt om det kommer att bli möjligt att söka 
statliga lovmedel under 2023. Kulturrådets nationella stöd halveras under 
2023, både för bibliotek och kulturskolor. Från och med 1 juli 2022 finns ny 
lag om tillträdesförbud till simhall och bibliotek. Förbudet utfärdas av 
åklagare och den nya lagen rör personer som är 15 år och äldre. 
 

Måluppföljning och politiska satsningar 2022 
 
Kultur-och fritidsförvaltningens klimat- och miljövårdsarbete 
Ansökan för föreningsbidrag, lokalbokningar, biljettköp samt anmälan av 
deltagande i Kulturskola sker främst via digitala system. En digital 
evenemangskalender används som primär marknadsföringskanal, vilket 
möjliggör minskad miljöbelastning i form av minskat användande av 
trycksaker och minskat resande. Broschyrer byts successivt ut mot digitala 
alternativ. Inköp av belysning till aktivitetsytor är av lågenergityp och byts ut 
successivt efter behov. Fortbildningsdagar sker i större utsträckning via 
digitala kanaler vilket spar restider och effektiviserar verksamheten. 
Kulturskolans satsning i Skånes Fagerhult har genererat minskad 
miljöbelastning då en kulturskolepedagog gör en t/r resa framför att tio 
elever ska skjutsas fram och tillbaka till centralorten. 
Biblioteksbilen, ett rullande bibliotek som har körschema utanför 
centralorten, kom i ordinarie drift under 2022. Konceptet bidrar till ett 
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minskat bilresande i kommunen då personer som tidigare behövt ta bilen till 
sitt närmsta bibliotek nu kan låna böcker i sitt närområde i stället. I fjol 
satsade Örkelljunga kommun mer på e-media, som ett positivt komplement 
till befintliga bokköer på biblioteken. Genom att låntagaren kan ladda ned en 
eljudbok/e-bok från bibliotekswebben bidrar det till färre transporterade 
böcker mellan bibliotek samt färre fysiska resor till och från biblioteken. 

1.1.1 Antalet gästnätter i kommunen ska öka (Hotell, stugbyar, 
vandrarhem, camping och kommersiellt förmedlade privata 
stugor och lägenheter): 

 
Mätetal:  Antal gästnätter 
 
Aktiviteter: Tjänstekoncession på Hjelmsjö camping, marknadsföring 
 
Status: 2022-12-31 
 
Resultat: Kan ej bedömas. Se delårssiffran för att få en delvis 

bedömning. 
 
  
Målområde: Natur/sjöar/turism    
Mål 1. Örkelljunga kommun ska i planeringen verka för utveckling av 
turism, estetiskt tilltalande miljöer och kommunens rekreations- och 
friluftsområden.   
   
Mål för 2022   Prognos Helår   
Antalet gästnätter i kommunen ska öka (Hotell, stugbyar, 
vandrarhem, camping och kommersiellt förmedlade 
privata stugor och lägenheter)    

 Blir känt först 5 
april 2023. 

   
Under hösten 2022 genomförde Tillväxtverket, som tillhandahåller statistik 
rörande antal gästnätter, en nedskärning som innebär att de inte längre delger 
preliminär månadsstatistik utan i stället delger årsstatistik en gång per år och 
2022 års siffra blir därmed känt först 5 april 2023. Tillväxtverket baserar sin 
statistik från hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt 
förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio 
bäddar, som har svarsplikt.  
   
Från delårsrapporten:  
Per den 31 juli 2022 hade antalet gästnätter ökat från 17 410 till 20 222 
gästnätter, en ökning med 16 % jämfört med samma period förra året.  
  
Aktiviteter för att öka antalet gästnätter   
Aktiviteter för att öka antalet gästnätter    
Upphandling av tjänstekoncession på Hjelmsjö camping. Invigning av 
aktivitetsområdet Svennegårds park i Eket som är delfinansierat av Leader 
och stiftelsen Gripen. InfoPoints har auktoriserats för 2022 och tilldelats 
informationsmaterial. Hjelmsjö camping och de nya ägarna till 
Kaptensgården i Åsljunga är nya InfoPoints. Under hösten 2022 ägde den 
årliga utbildningsresan rum för representanter till InfoPoints i kommunen var 
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inbjudna till att delta. Årets resa innebar större kännedom om badsjöar i 
kommunen samt dialog med kommunens näringslivsutvecklare. Detta har 
medfört större kännedom om efterfrågade turistmål samt bättre kontakt 
mellan olika InfoPoints.  
Kulturmiljöernas potential samt möjliga filminspelningsplatser i kommunen 
har arbetats med i projektform i Familjen Helsingborgs kulturchefsgrupp där 
syftet är att marknadsföra kommunen mer. En grupp inom kommunen 
bestående av representanter från kulturenheten, näringslivet, 
samhällsbyggnad samt Örkelljunga hembygdsförening har arbetat med dessa 
projekt.   
 

1.1.2 Mål: Öka läsförståelse 
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat  
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare.  
 
Mätetal:  Antal deltagare i olika målgrupper och aktiviteter.  
 
 
Aktiviteter: Bokstart, Boklek, Läseklubbar, Läsambassadör anställs, 

Sommar- och vinterboken, nyantagen skolbiblioteksplan 
implementeras under 2022.  

 
Status: 2022-12-31 
 
Resultat: Målet uppnås. 
 
 
     
Mål för 2022   Prognos Helår   
Elevernas läsförståelse ska förbättras jämfört med 
förgående år.  

Målet uppnås   

 
I samverkan med barnavårdscentralen delar biblioteken i Örkelljunga ut 
gåvokort vid barns födsel, där vårdnadshavare kan hämta barnets första bok, 
på sitt närmsta bibliotek. Vidare får 0-3-åringars viktiga vuxna en inbjudan att 
komma till sitt bibliotek och veta mer om vikten av läsning från tidig ålder 
samtidigt som barnet får en bokstartskasse med tuggvänliga böcker. 
Läsfrämjandearbetet startar från låg ålder och de unga invånarna får sitt första 
bibliotekskort senast vid 6 års ålder under biblioteksintroduktionen Boklek, 
som erbjuds alla förskoleelever. Bokdepositioner delas ut till förskolorna och 
det finns läseklubbar för flera åldrar att delta i. Sommar- och vinterboken 
arrangeras då barn och unga får en gratis bok om de läst fem böcker under 
loven.   
 
Resultat: Pågående läsfrämjande insats med läsambassadör har hittills, vid 
avstämningsmöte visat på ett gott mottagande hos elever tillika pedagoger på 
skolorna i kommunen. Under sommaren 2023 kommer vi att kunna ha en mer 
mätbar utvärdering utifrån självskattningsenkät för att se projektets effekt av 
läsförståelse, efter projektet är slut. Utifrån projektrapportering kan det 
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konstateras att flertalet elever har fått större intresse för läsning. Eftersom 
antalet deltagare i ordinarie läsfrämjande aktiviteter har ökat under 2022 
jämfört med 2021, enligt de nyckeltal som redovisas separat i stycket om 
nyckeltal, bedöms målet vara uppnått år 2022. 
 

1.1.3 Mål: Mål Mer jämlika förutsättningar och ökad läsning  
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat  
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare.   
 
Mätetal: Antal Biblioteksbilsbesök, Läsfrämjande projektet Läsambassadör 
ska utveckla ett mätetal under 2022/2023.  
 
Aktiviteter: Lovverksamhet med Biblioteksbilen (under sommaren vid 

sjöarna). Biblioteksbilsbesök till förskolor och barngrupper i 
byarna. Föreningar uppmuntras att boka in Biblioteksbilen vid 
deras arrangemang.   

 
Status: 2022-12-31 
 
Resultat: Målet uppnås 
 
     
Mål för 2022   Prognos Helår   
Mer jämlika förutsättningar och ökad läsning  Målet uppnås   
 
Biblioteksbilsturerna hade uppehåll januari - mitten av april på grund av 
bilköp och montering av biblioteksinredning, så mätningen rör 8, 5 månader 
för 2022.  
Örkelljunga biblioteksbil har haft 676 besökare under året, varav 300 var 
barn och unga. Under fjolårets lov besökte 126 barn och unga biblioteksbilen 
(det vill säga 126 av ovannämnda 300 målgrupp). 
Under 2021 (mars-december) hade biblioteksbilen 171 besökare så under ett 
års tid har besöken till biblioteksbilens olika hållplatser fyrdubblats i runda 
tal. Turlistan är grundad på önskemål från allmänheten och kör idag till Eket, 
Tockarp, Åsljunga, Sönder Össjö och Skånes Fagerhult. Körturerna 
utvecklas kontinuerligt i samarbete med invånarna och förutom individuella 
besök kommer även det mobila biblioteket till förskolor, dagverksamhet 
samt äldreboenden utanför centralorten.  
  
Det externa läsfrämjande-projektet, med en anställd läsambassadör, startade 
hösten 2022 och pågår till sommaren 2023. Uppdraget är att väcka läslust 
med hjälp av tre riktmärken; sammanhang, nyfikenhet och självförtroende. 
Projektet pågår i kommunens skolor och på barnens fritid i samarbete med 
utbildningsförvaltningen och folk-och skolbiblioteken. Under hösten har 
läsambassadören arbetat med 307 elever på kommunens skolor. I juni 2023 
kommer läsambassadören presentera statistik på deltagarnas självskattning 
av hur deras läsning har utvecklats under projekttiden. 
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Digital delaktighetskampanj genomfördes under en månads tid på 
folkbiblioteken, för att bland annat visa databaser och handleda besökare i 
digitala och tekniska kunskaper. Kampanjen återkommer årligen. 
 
Resultat: Under året har förvaltningen synkroniserat biblioteksbilens 
körschema, så att barnpedagoger i de mindre byarna kunnat besöka 
biblioteksbilen, låna böcker och läsa för barnen. Den stora ökningen av 
biblioteksbilsbesökare, där nästan hälften utgör barn och unga, se avsnitt 
med nyckeltal, bidrar till bedömningen att målet uppnås under 2022. 
 

1.1.4 Mål: Mer jämlika förutsättningar - Kulturskolan  
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat  
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare.  
  
Mätetal:  Antal inskrivna elever.  
  
Aktiviteter: Utökat utbud och på fler geografiska platser.   
  
Status: 2022-12-31 

  
Resultat: Målet uppnås 
 
Mål för 2022   Prognos Helår   
Mer lika förutsättningar  Målet uppnås   
  
Kulturskolan har låg taxa och erbjuder alltifrån instrumentutövning, dans, 
skrivande, bild och sång. Kulturskolan har haft 282 inskrivna elever, vilket 
är en ökning från 2021 års siffra om 245 elever.  
Under 2022 satsade politiken extra medel för att utöka utbudet i byarna, 
vilket har medfört att elever i byarna nu kan lära sig spela piano och gitarr 
exempelvis. Utöver det beviljade Kulturrådet kulturskolan ett bidrag om 364 
500 kronor för läsåret 2022/23 för projektet Tvåornas kör och en 
cellosatsning och även orkesterutökning. 10 procent av bidraget används 
även till administration. Under hösten erbjuds kommunens barn och unga en 
Literacykurs som är en blandning av bild och text. Det har varit ett 
efterfrågat ämne på Kulturskolan och 14 elever deltog under 2022. Denna 
kurs bekostas också av Kulturrådet. 
 
Resultat: Antalet inskrivna elever under 2022 har ökat från 245 till 282 
vilket har blivit möjligt genom extra medel för att utöka utbudet, speciellt i 
byarna. Köerna till verksamheten har minskats och nöjdheten ökar bland 
elever och vårdnadshavare vilket gör att målet bedöms vara uppnått. 
 

1.1.5 Mål: Barn och ungas fysiska aktivitet ska öka  
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 5: Örkelljunga kommun ska verka för en skola/förskola som 

skapar förutsättningar för en god hälsa för kommunens 
invånare.  

  



 
Datum 
2023-03-03 

 
 

Sida 
9(18) 

 

 

Mätetal:  Antal deltagare  
  
Aktiviteter: Utveckla vidare tillsammans med föreningslivet genom 

nätverkan, samverkan och föreningsstöd.  
  
Status: 2022-12-31.  
  
Resultat: Målet uppnås. 

     
Mål för 2022   Prognos Helår   
Barn och ungas fysiska aktivitet ska öka    Målet uppnås 
   
Lovaktiviteter för barn och unga genomfördes med hjälp av 22 föreningar och 
i samverkan med 4 företag där 2 195 barn och unga deltog jämfört med 2021 
års siffra om 1 902 aktiverade barn och unga. Lerduveskytte, tennis, golf, 
innebandy, taekwondo samt bad-och bowlingparty var några av aktiviteter 
som erbjuds under loven. (Bibliotekens aktiviteter för barn och unga räknas 
separat, se nyckeltal för den siffran) Under våren anordnades 
Örkelljungabarnens dag på Forum Örkelljunga där 703 små som stora barn 
besökte hoppaktiviteterna. Statliga lovaktivitetsmedel uteblev under 2022. 
  
Avtal 2022 med RF SISU Skåne om After School fanns. De övergripande 
aktiviteterna som genomförts under året var en fortsatt samverkan med 
idrottsföreningar i Örkelljunga inom ramen för After School. Det är en 
utmaning för föreningar och skolledningar att tillgodose behovet av ledare för 
aktiviteterna. Två föreningar har visat upp sina verksamheter och även 
bedrivit andra aktiviteter så som basket, gymnastik och fotboll, även drill och 
dans har erbjudits. Tillsammans har projektet haft 38 ledarledda 
aktivitetstimmar som besökts av 307 barn under första delåret. Utifrån samtal 
med arbetsgruppen fortsätter kommunen att arbeta för att få fler barn i fysisk 
aktivitet genom annan metod, genom Skolförbundets Skolidrotten, vilket på 
sikt även kan gynna kommunens föreningsliv. Aktivitetsområdet i Eket, 
Svennegårds park har invigts och därmed ökat möjligheter för spontan rörelse. 
 
Resultat: Barn och ungas fysiska aktiviteter har ökat sedan fjolåret, när vi 
tittar på lovaktivitetsstatistiken. Metod för att aktivera barn under sin vardag, 
sker en omdaning då After School inte har visat sig fungera väl. Men det finns 
inga siffror att jämföra med, då restriktionerna släpptes i fjol och det var 
aktiviteter som 2021 ej blev genomförda. Därav är mätestalet enkom grundat 
utifrån lovaktiviteterna.   
 

1.1.6 Politiska satsningar 
 
100 tkr - After School och Senior Sport School: Samtliga aktiviteter är 
implementerade. Delar av insatserna är fortfarande under utveckling. Senior 
Sports School kunde genomföras i våras, där 13 personer deltog vid 24 
tillfällen, merparten mellan 70-79 år. Kultur-och fritidsförvaltningen ser över 
möjliga utvecklingsvägar rörande aktivitetssatsningarna och för dialog med 
föreningslivet.  
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100 tkr - Föreningsstöd, lokal- och driftstöd: Stödet innebar att medel till 
föreningar kunde öka från 27 % i medel till 32% och som högst från 51% till 
60 %.  
  
100 tkr – Kulturskolan har permanentat ett utökat utbud och 
undervisning i Skånes Fagerhult: Det permanentade ökade utbudet, sång, 
blev omedelbart en succé och platserna fylldes direkt. Likaså har den 
permanentade verksamheten i Skånes Fagerhult blivit en framgång. 
Sammanlagt 20 nya elevplatser. 
  
50 tkr - Stöd till/byte av media: E-media har köpts in för dessa medel. 
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2 Nyckeltal / Prestationstal 
Folkbibliotek  
Verksamheten ansvarar för drift av två folkbibliotek samt biblioteksbilen.  
  

  
Antal utlån och omlån av fysiska 
medier 

  2022 2021     
Örkelljunga bibliotek 49 203 47 972     
Skånes Fagerhults bibliotek 
med skolbibliotek 5 600 5 200     
Skånes Fagerhults bibliotek 
utan skolbibliotek 359 479     
Biblioteksbilen 790  483     

 
 
 

  Antal nedladdningar av e-media 
  2022 2021     
E-bok och E-ljudbok  Ej ännu känd 3645     

  
Utlånen ökade på Örkelljunga bibliotek och via biblioteksbilen, medan 
Skånes Fagerhults biblioteks utlån sjönk ytterligare. Allt fler väljer att låna 
från biblioteksbilen i Skånes Fagerhult, vilket genererar färre lån på det 
integrerade folkbiblioteket på Bokelundaskolan.  
  
  

  Antal besökare     
  2022 2021     
Örkelljunga bibliotek 46 559 55 928     
Skånes Fagerhult utan 
skolbibliotek 121 222     
Biblioteksbilen 676 166     

  
Besöken minskade på Örkelljunga och Skånes Fagerhults bibliotek. Med stor 
sannolikhet orsakas den minskade siffran på Örkelljunga bibliotek på grund 
av den problematik som uppstått med ny besöksräknare som varit ur 
funktion då och då, samt hyllbytet i början av året som genererade två 
veckors stängt bibliotek. För samtidigt har valåret genererat extra besökare i 
samband med förtidsröstningen som var förlagd på Örkelljunga bibliotek. 
Under valet 2022 valde 2 979 personer att förtidsrösta i kommunen varav 2 
884 av dem gjorde det på Örkelljunga bibliotek. 
 
Biblioteksbilsbesökarna i byarna ökade markant. (Åsljunga: 43 besök, Eket: 
51, Skånes Fagerhult: 406, Sönder Össjö: 125 samt Tockarp: 51 besök.) Av 
dessa 676 besökare var 300 barn och 376 vuxna. Hållplatserna och tiderna 
kan variera under året utifrån dialog med barngrupper, daglig verksamhet, 
äldreboende och föreningsliv. 
  
  

  Meröppet på Örkelljunga bibliotek 
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  2022 2021     
Antal nyregistrerade 
meröppetkunder 62 59     
Antal besök under 
meröppettiderna 1 517 894     

  
Att ansöka om att få tillträde till Örkelljunga bibliotek under obemannade 
tider, det vill säga meröppet, har blivit alltmer populärt sedan starten 2020. I 
takt med övriga självbetjäningslösningar i samhället har även meröppet blivit 
ett självklart komplement för att kunna få ihop sin vardag. Idag har 190 
kunder tillgång till biblioteket kl 8-22 alla dagar om året. 35-64-åringarna är 
de som mest frekvent använder sig av tjänsten. 
  
  

  Örkelljungas fotosamling   
  2022 2021     
Antal besök under året  8 043 9 000     

Undantagsvis svenska sökningar så besöks fotosamlingen främst av personer 
i USA, Danmark, Norge, Tyskland och Antiqua & Barbuda, varav det 
sistnämnda landet kan förvåna. 
  

  
Aktiviteter av 
folkbiblioteken   

  2022 2021     
Deltagande Barn och unga 1 073 668     
Deltagande vuxna 718 347     

  
Under våren slopades de sista pandemirestriktionerna och lusten till att 
aktivera sig och uppleva saker tillsammans på sin fritid ökade därmed, vilket 
går att skönja i statistiken.  
  

  
Läsfrämjande insatser för barn och 
unga 

  2022 2021     
Sommar-och vinterboken 
tillsammans deltagande 272 270     
Bokstartskassar utdelade 
inklusive biblioteksintro 69 68     
Antal tillfällen 
bokdepositioner till 
förskolor 77 50     

  
Förutom sedvanliga läsfrämjande insatser exempelvis läseklubbar för barn 8-
16 år och biblioteksintroduktion genom boklek för kommunens 
förskoleklasser, har även en författare anställts som kommunens 
läsambassadör, där uppdraget är att främja läsning via skolan, folk- och 
skolbiblioteken. Sedan hösten 2022 har läsambassadören träffat och arbetat 
med 307 elever på olika skolor genom olika infallsvinklar som passar 
respektive klass och grupp. Arbetet fortskrider under 2023 och i juni 
kommer en självskattningsenkät skickas ut för att mäta utvecklingen hos 
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deltagarna. En form av uppföljning kommer också att ske på något sätt. 
Projektet, som är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen bekostas av Kulturrådet. 
 
Skolbibliotek  
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att skolbibliotekarien är 
fackutbildad samt ges möjlighet till kompetensutveckling medan 
utbildningsförvaltningen ansvarar för uppföljning av 
skolbiblioteksverksamheten i deras övergripande kvalitetsarbete för skolan. 
Sedan 2022 finns en ny uppdaterad skolbiblioteksplan som en grupp från 
båda förvaltningar arbetar efter.  
Under året har skolbibliotekarietjänsten på Utbildningscentrum sänkts från 
80 % till 50 % efter dialog mellan rektor och förvaltningschef. Orsaken är 
grundad på minskad verksamhet för skolbibliotekarien på skolan. 
 
 
Kultur, evenemang och fritid   
En mer målgruppsbaserad prismodell har initierats, dvs högre biljettpris på 
inomhuskonserter med en äldre publik och gratis evenemang utomhus för 
barn och unga, exempelvis trollkarl på scenen på Ingeborrarps 
friluftsmuseum med 80 personer i publiken. 
 
Antal evenemang    
2022 2021   
19 14  

 
Antal evenemangsbesökare 
2022 2021   
1989 1288   

 
Både antal genomförda evenemang och antal besökare har nått rekord sedan 
år 2017. Under 2022 har 19 evenemang genomförts av kultur- och 
fritidspersonal eller i samarbete med exempelvis föreningslivet. (Följande 
räknas inte in i ovan statistik: nationaldag, kommunens julbord för anställda, 
mässor eller föreningsevenemang). 13 av 19 event har ägt rum i Forum 
Örkelljunga och resterande har placerats i Åsljunga, på Ingeborrarps 
friluftsmuseum, Dalenscenen, Hjelmsjöborg. Eket bygdegård har varit värd 
för Musik i syds konserter. Ett nytt besöksrekord slogs under ett 
musikevenemang när Malmö Opera gästade för första gången Hjelmsjöborg. 
423 besökare slöt upp under evenemanget. 
 
Riksettanrallyt genomfördes för 20 året, med medel från kommunstyrelsen. 
Arrangör var SMK Örkelljunga med stöd av kultur- och fritidsförvaltningen.  
 

 Lovaktiviteter (Fritid/Föreningar)   
  2022 2021     
Antal barn 
och unga 

2195 1 902 
   

 
Hallhyra, avbokningsavgifter 
2022 2021   
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346 752 kronor 194 290 kronor  
 

När restriktionerna för pandemin togs bort under våren 2022 ökade 
intäkterna för hallhyran och beläggningen är nu i fas som före pandemin. 
Forum Örkelljunga har också haft några större bokningar, bland andra 
företag och SM i trampolin. Valet 2022 bidrog också till de ökade intäkterna 
vid sidan om ökade ströbokningarna. 

 

Kommunens förskoleklasser (115 elever) har deltagit på den årliga 
hembygdsdagen för förskoleklasser, på Ingeborrarps friluftsmuseum. Det är 
ett traditionellt samarbete med utbildningsförvaltningen och Örkelljunga 
Hembygdsförening. 
 
Kulturskola  
”Karusellen”, som är en musikdag där kulturskolan träffar alla i årskurs 1 
och 2 för att tillsammans musicera, ha musikteori och prova på en mängd 
musikinstrument, genomfördes under 7 veckor under våren. Alla skolor 
utanför centralorten besöktes och Mårdenskolan och Beringskolan bjöds in 
till kulturskolans lokaler.  
  
Elevkonserter med alla instrumentgrupper har genomförts. Speldagar på 
helgen har genomförts för båda slagverksensemblerna, Musse 2 och 
Paradorkestern. Projektet ”Tvåornas kör” hade konsert i april på Forum 
Örkelljunga och publiken fick då höra projektredovisningen från ett 
hundratal sjungande barn.  
  
I maj genomförde Musse 2 och Minimallets två konserter i Sparbanken 
Boken Blackbox för förskolebarn. Den 19 maj genomfördes två konserter för 
kommunens alla mellanstadieelever och på kvällen framträdde 
Paradorkestern, alla drillgrupper, Musse 2, alla dansgrupper, Minimallets, 
Klubblaget och stråkensemblen i ett fullsatt Forum.   
  
I maj var det ”Blåsmusikens dag” och Paradorkestern spelade utanför ICA i 
Örkelljunga. På eftermiddagen samma dag var det Öppet Hus med ca 70 
besökande. Under Örkelljungadagarna framträdde Paradorkestern och en 
sångsolist. Traditionsenligt deltog Paradorkestern och drillgrupper vid 
nationaldagsfirandet i Dalen. Som avslutning av vårterminen tågade 
drillelever och Paradorkestern i studenttåget.  
  
Antal inskrivna elever 
2022 2021   
282 245  

 
Kulturskolan har haft 282 elever, vilket är det högsta antalet elever sedan 
2015. Utöver detta hade vi en provperiod under hösten för en Literacy-kurs, 
en blandning mellan bild och text. Elevantalet var sammanlagt 14 stycken 
barn/ungdomar. Detta finansierades av Kulturrådet. Tack vare extra tillskott i 
budgeten har Kulturskolans köer kunnat minimerats och barn boende i 
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byarna har på enklare sätt kunnat delta i undervisning som förläggs i byarna. 
Vid årsskiftet har Kulturskolans verksamhet främst kö till piano, dans, drill 
och sång. 
 

 Fördelning av elever utifrån kurs 
  2022 2021     
Musik 147 124     
Drill 80 66     
Dans 43 43     
Blåsmix 9 6     
Skrivarverkstad 3 3    

 
Under 2022 minskades kön till kulturskolans verksamhet delvis tack vare 
politisk satsning där 20 nya platser kunde erbjudas. Mest var det kö till 
piano, dans, drill och sång. 
 
Turism  
Under året har förvaltningens kommunikatör utvecklat Uppleva och göra -
sidorna på kommunens webbsida, som riktar sig till turisterna. Utöver det 
odlas kontakten med nuvarande sju InfoPoints, en enklare form av 
turistinformation som erbjuds av företag i kommunen. Örkelljunga bibliotek 
är auktoriserad Turistinformation, kommunens enda bemannade sådan, där 
bibliotekspersonal bistår turister med personlig service, fiskekortsförsäljning, 
kartor och broschyrer över närområdet. Under 2022 påbörjade produktion av 
egen kommunkarta som lanseras under våren 2023.   
 
Marknadsföring av bygden 
Genom kulturchefsnätverket i Familjen Helsingborg har projektet “Film i 
familjen” initierats. Familjen Helsingborg har under våren beviljats externa 
medel för att utreda hur nordvästra Skåne ska kunna locka till sig TV-och 
filmproduktioner då man ser stor potential i Familjen Helsingborgs ytterst 
varierade landskap, storstadsmiljöer såväl som landsbygd och nationellt 
intressanta kulturmiljöer, som potentiella inspelningsplatser. Under hösten 
träffade projektledaren tjänstepersoner från olika förvaltningar samt 
Ingeborrarps friluftsmuseum för att tipsa om potentiella unika platser vilket 
kan komma att mynna ut i en marknadsföring gentemot filmindustrin.  
 
Ytterligare ett projekt ”Industri-och kulturarv” har bedrivits via 
kulturchefsnätverket, vars mål har varit att tillgängliggöra kulturmiljöer och 
besöksmål i Familjen Helsingborg. Medel från Region Skånes 
kommunsamverkansprojekt söktes 650 tkr som sedan beviljades och en 
projektledare anställdes. Under 2022 genomförde projektledaren en 
inventering i samtliga kommuner. Projektet avslutas 2023 och kommer 
förmodligen följas upp med en ny ansökan där förslag på aktiviteter 
presenteras för kommuner som vill marknadsföra sitt kulturarv genom en 
framkommen metod. 
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3 Ekonomi / Resultat 

 

Resultat  
Resultatet år 2022 är ett överskott på 0,3 mkr gentemot budget.  
Intäkterna är 1,6 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
+1,0 mkr Externt finansierade projektmedel har erhållits, exempelvis 

Stärkta bibliotek och kulturskolebidrag. 
+0,3 mkr Interna ersättningar  
+0,3 mkr Externa intäkter ex hyra Forum, hallar, Kulturskolan 
+1,6 mkr Summa intäktsavvikelser  
  
Kostnaderna är 1,3 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
-1,0 mkr Kostnader relaterade till externt finansierade projektmedel har 

erhållits, exempelvis Stärkta bibliotek och kulturskolebidrag. 
- 0,3 mkr Övriga kostnader  
-1,3 mkr Summa kostnadsavvikelser  
 

Utfall för 2022 
Kultur- och Fritidsnämndens överskott på 0,3 mkr för 2022 är främst från 
gymnasieskolbiblioteksverksamheten till följd av lägre tjänstgöringsgrad 
under 2022 i dialog med Utbildningsnämnden. Nämnden har också haft lägre 
personalkostnader när förvaltningschef slutade.  
Uthyrning av Forum och hallar genererar ett mindre intäktsöverskott. 
Evenemang i Forum har haft både högre kostnader och intäkter men är i linje 
med nettobudgeten.  
 
 

Nettoinvesteringar 2022 
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Anläggning Eket har genomförts som ett Leaderprojekt med finansiering 
från Jordbruksverket och stiftelsen Gripen som invigdes under maj månad. 
Ansökan om slututbetalning är inskickad till Jordbruksverket för 
delfinansiering av projektet.  
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Bilaga 1, budget, prognos och utfall per enhet och verksamhet  
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Årsredovisning 2022 Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens beslut

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen och controllern föredrar ärendet i enlighet
med beslutsunderlaget.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2023-02-27 och beslutat att
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verksamheten är fastställda.
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1 Verksamhetsberättelse 2022 

Viktiga händelser under året  

Kommunen är mitt i arbetet med att ta fram en kommuntäckande ny 

översiktsplan och arbetet, som är förvaltningsövergripande projektleds av 

stadsarkitekten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under årets sista månader 

hölls ett omfattande samråd. Samrådsmingel hölls i Örkelljunga, Skånes 

Fagerhult, Åsljunga och Eket. Arbetet med översiktsplanen fortgår under det 

kommande året. 

Under 2022 har två planprogram varit på samråd. Det rör sig om planprogram 

för Origo – en ny stadsdel i Örkelljunga centrum, samt planprogram för 

Hjälmsjöro. Planprogrammet för Origo godkändes i juni i 

Kommunfullmäktige och nu inleds arbete med detaljplaner. Planprogrammet 

för Hjälmsjöro fortgår. 

Under året har detaljplan för Östra Spång 4:9 och 6:7 ”Skåneporten Sydväst” 

fått laga kraft, efter lång prövning i Mark- och miljödomstolen. 

Alla kommunens detaljplaner håller på att tolkas och digitaliseras. Arbetet 

inleddes under 2022 och förväntas färdigställas under 2023. 

Arbete med framtagande av ett nytt Kulturmiljöprogram pågår, där byggnader 

i Örkelljunga, Skånes Fagerhult, Åsljunga och Eket inventeras. 

Kulturmiljöprogrammet kommer att presenteras digitalt och vara till stor nytta 

i bland annat bygglovsprocesser. 

Bygglovs- och tillsynsärende ligger på en stabil nivå, dock med en gammal 

tillsynsskuld som växer. På grund av konjunktursläget kan en minskning av 

bygglovsärenden väntas under 2023, vilket ger förvaltningen utrymme att 

succesivt komma till rätta med tillsynsskulden. 

Att bedriva tillsyn och ha ett uppdaterat kulturmiljöprogram leder till 

skapande av attraktiva boendemiljöer för kommunens invånare, vilket 

anknyter till kommunens mål, mål 2 och planeringsprinciperna i den 

kommande översiktsplanen. 

Under åren har det framkommit att osäkerheten i fastighetsgränser är stor, 

vilket kan få betydande konsekvenser, till exempel i bygglovsprövning. 

Kommunens kart-, mät- och GIS-ingenjörer jobbar aktivt med att leta 

gränsrör, mäta in, och leverera data till Lantmäteriet. GIS är ett viktigt verktyg 

i hela kommunens arbete och utveckling, vilket har stor potential för ökad 

nytta och användning. GIS är ett verktyg för att öka kommunens servicenivå. 

En ny enhetschef har inlett en utvecklingsresa för Gata/park-verksamheten. 

Enheten arbetar med att bibehålla och utveckla kommunens offentliga miljö. 

Nya arbetssätt, framtagande av skötselområde med skötselplaner, och effektiv 

maskinpark är viktiga faktorer. Kommunens offentliga miljö ska 

kännetecknas av trygghet, säkerhet och vara tilltalande att nyttja och vistas i. 

Enheten behöver säkerställa att drift och underhåll utförs där kommunen har 

detta ansvar, samt utreda om drift och underhåll utförs där kommunalt ansvar, 

och huvudmannaskap saknas.  

Lokalvårdsenheten jobbar aktivt med resurser och kompetensförsörjning och 

skapar förståelse för detta viktiga arbete som enheten utför. Enheten ser över 
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arbetssätt och säkerställer rätt nyttjande av förbrukningsmaterial, vilket är 

viktigt både för miljö och ekonomi.  

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter  

Under 2022 beslutades att Kultur- och fritidsnämnden och 

Samhällsbyggnadsnämnden ska slås ihop till en nämnd. Det är också beslutat 

att det till denna nämnd ska knytas en förvaltningschef. Kommunen är mitt i 

processen kring omorganisation och därför kan årsredovisningen inte 

tydligare beskriva konsekvenserna av sammanslagningen eller 

framtidsutsikterna i detta avseende. 

Fortlöpande arbete för en stabil, kompetent och välmående organisation är en 

förutsättning för allt arbete inom förvaltningen. 

Under kommande år finns det några punkter av vikt: 

• Framtagande av ny Översiktsplan 

• Digitalisering av alla kommunens detaljplaner 

• Färdigställande av ett nytt Kulturmiljöprogram  

• Förhoppning om lanserande av E-tjänst för digital bygglovsansökan 

• Beta av den växande tillsynsskulden 

• Säkra fler fastighetsgränser 

• Utveckla hela kommunens användande av GIS 

• Framtagande av skötselområden med skötselplaner för offentlig miljö 

• Säkerställa att kommunal drift sker inom områden med kommunalt 

ansvar och endast där 

• Modernisering av gatubelysning görs för de kommande tre åren med 

syfte att energieffektivisera belysningsanläggningarna 

• Utbyggnad av obebyggd detaljplanelagd mark 

• Kommunikation, service och bemötande 

 

Måluppföljning och politiska satsningar 2022 

1.1.1 Mål: Under 2022 ska en E-tjänst för digital ansökan av bygglov 

lanseras 

 

Mätetal:  Lanserat Ja/Nej 

 

Aktiviteter: Äskat medel för system, ej beviljat för 2022 

 

 

Status: 2022-12-31 

Ej Lanserat 

 

Resultat: Målet Uppnås ej 
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1.1.2 Mål: Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala tjänster 

för ditt ärende? 

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: kontinuerligt uppdatera och anpassa befintliga system 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 68,2 (2021 73,3) 

 

Resultat: Målet uppnås ej. 

 

1.1.3 Mål: Hur nöjd var du med informationen på vår webbplats? 

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: Kontinuerligt uppdatera, förnya och tillgängliggöra 

informationen 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 64,8  (2021 61,3) 

 

Resultat: Målet uppnås 

 

1.1.4 Mål: NKI (insikt) aggregerat för Företag totalt, ska öka jämfört 

med föregående år” 

 

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: Säkerställa resurser, kompetens och utbildning i lagstiftning 

inom myndighetsutövningen. Fysiska besök och träffar med företag. Jobba 

med service och bemötande  

 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 72   (2021 59,6) 

 

Resultat: Målet uppnås 

 

1.1.5 Mål:  NKI (insikt) för bygglov totalt, ska öka jämfört med föregående 

år  

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: Säkerställa resurser, kompetens och utbildning i lagstiftning 

inom myndighetsutövningen. Jobba med service och bemötande 

 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 69  (2021 71,5) 
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Resultat: Målet uppnås ej. 

 

1.1.6 Politiska satsningar 

I budget för år 2022 gjordes några specifika politiska satsningar för 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Projektledare 300 tkr.  

Tjänsten är tillsatt från 1 juli 2022 efter en intern rekrytering. Projektledaren 

ansvarar för högre genomförandegrad på beviljade investerings- och 

exploateringsprojekt, samt säkerställa kvalitativ projektprocess och utförande.  

 

Jour och beredskap 700 tkr (500 tkr +200 tkr) 

En ny beredskapsorganisation är inrättad för barmarkssäsongen, april-oktober. 

Medarbetare är i beredskap för att framför allt säkerställa samhällsviktig 

funktion inom nämndens ansvarsområde. Även en utökning av 

vinterberedskapen är inrättad, med en utökning av beredskapsorganisationen 

även på vardagar.  

 

Fordon/Maskiner 250 tkr 

Kostnader för att säkerställa funktion på förvaltningens maskinpark, samt 

leasing, skatt och drivmedelskostnader. 

 

Översiktsplan 495 tkr 

Enligt projektplan för arbetet med framtagande av ny översiktsplan. Under 

delåret har en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gjorts, samt kostnader för 

samrådsprocessen.  
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2 Nyckeltal / Prestationstal 

För att tillgodose att förvaltningen sköts effektivt har ett antal nyckeltal tas 

fram. Dessa nyckeltal ska vara enkelt mätbara över tid, där man kan följa 

effektiviseringar i verksamheten och volymförändringar i förhållande till 

organisation och ekonomi. 
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3 Ekonomi / Resultat 

3.1 Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Resultat  

Resultatet år 2022 är ett överskott på 1,8 mkr gentemot budget.  

Intäkterna är 0,4 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  

-0,4 mkr Interna ersättningar för tid i investeringsprojekt  
+0,6 mkr Fordonsförsäljning  
-0,2 mkr  Skogsavverkning 
+0,2 mkr Ersättning planavtal 
+0,2 mkr Div ersättningar bland annat från trafikskadetjänst 
+0,4 mkr Summa intäktsavvikelser  
  
Kostnaderna är 1,4 mkr lägre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
+1,4 mkr Personalkostnader varav jourverksamhet vinter +0,9 mkr  
+1,4 mkr Summa kostnadsavvikelser  

 

Utfall för 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett överskott om 2,2 mkr för året.  

Administrationen har ett underskott på 0,1 mkr. Intäkt för tiddebitering i 

projekt är budgeterad här (-0,4 mkr) men utfall återfinns som minskad 

personalkostnad (+0,1 mkr). Övriga kostnader är lägre (+0,2) vilket är en 

konsekvens kopplat till det löpande arbetet med översiktsplanen. 

Gata- och parkverksamheterna har ett överskott på 1,3 mkr. Intäkterna 

överskrider budget med 0,6 mkr där fordonsförsäljning står för 0,6 mkr. 

Övriga kostnader överskrider budget med 0,2 mkr till följd av höga priser på 

drivmedel och el. Personalkostnaderna är 0,9 mkr lägre då jourverksamheten 

för hade resursbrist i början på året. Det har även varit lägre kostnader till 

följd av milda vintrar.  
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För bygglov, karta och planverksamheten är överskottet 0,5 mkr. Intäkterna 

är högre med 0,2 mkr. Bygglovsavgifterna är 0,1 mkr lägre men vägs upp av 

tillsynsavgifter på 0,1 mkr. Ersättning för planavtal ger 0,2 mkr för helåret.  

Överskott på 0,2 mkr för personal är en budgeterad fördelning som istället 

hamnat under administration i utfallet.  

 Städorganisationens överskott på 0,1 mkr är dels lägre personalkostnader 

med 0,3 mkr, dels högre kostnader med 0,1 mkr med ett generellt högre 

prisläge. Intäkterna är något lägre än budgeterat då köp av extrastäd inte 

kommer upp i budget.  

 

3.2 Vatten och avlopp 

 

Resultat  

VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller 

underskott reglerar skuld eller fordran till abonnenterna. Prissättning för 

försäljning av verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen enligt 

självkostnadsprincipen. När avgifterna överstiger kostnaderna särredovisas 

dessa som en skuld till abonnentkollektivet. 

 

Utfall för 2022 

VA-verksamheten gjorde för 2022 ett överskott på 2,0 mkr mot det 

planerade 1,0 mkr. 0,6 mkr av dessa har använts för att täcka tidigare års 

underskott och resterande ligger som en skuld till abonnentkollektivet.  

 

 

Nettoinvesteringar 2022 

Investeringsbudgeten för 2022 uppgick till 57,5 mkr och utfallet är 17,5 mkr 

för samhällsbyggnadsnämnden inklusive vatten och avlopp en avvikelse på 

40,0 mkr.  
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Samhällsbyggnadsnämndens största investeringar för året har varit 

modernisering av gatubelysning samt asfaltering och beläggningsunderhåll. 

Dom stora avvikelserna är framförallt projekt som avser kommunaltekniska 

anläggningar för industriområden inom exploateringsområden. Här återfinns 

Ny anslutning till v24 (+4,5 mkr), Industriområde Skåneporten nordöst 

(+12,0 mkr) och Industrigata Norra Industriområde (+2,7 mkr). Budgeten för 

projekt som inte ingår i exploateringsområden var för året 9,3 mkr med ett 

utfall på 8,0 mkr.   

 

 

 

VA investeringarna för 2022 uppgår till 9,4 mkr med en budgetavvikelse på 

18,9 mkr. Även här är de stora avvikelserna kopplade till 

exploateringsområden och industriområde så som Industriområde Skånes 

Fagerhult (+3,0 mkr) och Skåneporten NO  (+8,2 mkr). Budget för 

investeringsmedel som inte är kopplade till exploateringsområden har varit 

17,1 mkr med utfall 9,4 mkr. Större avvikelser är för reinvesteringar i 

ledningsnät ett större överskott (+6,0 mkr) och ombyggnad VA-verk (+2,3 

mkr).  
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Bilaga 1, budget, prognos och utfall per enhet och verksamhet  
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Vad är intern kontroll?  
Arbetet med intern kontroll har sitt härrör ur kommunallagen och utgör en central 
del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Syftet med intern kontroll är 
att säkerställa en effektiv förvaltning och att motverka förekomsten av fel. Den 
interna kontrollen är i sig en del av det totala kvalitetsarbetet. Arbetet med den 
interna kontrollen är ett utvecklingsarbete samt en process som pågår och utvecklas 
tillsammans med verksamheterna.  
Enligt kommunallagens bestämmelser om intern kontroll har kommunstyrelsen 
ansvaret att leda och samordna kommunens angelägenheter, samt att ha uppsikt 
över nämndernas verksamhet (6 kap. 1 § KL). Nämnderna ser inom sina respektive 
områden till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och 
föreskrifter (6 kap. 6 § KL).  
Även för den interna kontrollen finns det begränsade resurser. Följaktligen måste 
insatserna koncentreras till de områden där riskerna att fel uppstår är störst, 
alternativt där konsekvenserna i händelse av fel är mest allvarliga. Intern kontroll 
ska ses som ett hjälpmedel och bör genomföras så att den uppfattas som en naturlig 
del i de olika verksamheterna. Den bör även kontinuerligt utvecklas och förändras i 
takt med att verksamheten förändras.  

Den interna kontrollkedjan 

 

Kommunfullmäktige antar mål för nämndernas 
verksamhet. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för den interna 
kontrollen i kommunen. Nämnderna har sedan 
det yttersta ansvaret för att den interna 
kontrollen inom deras respektive 
verksamhetsområde fungerar. 
Förvaltningscheferna ansvarar för att regler och 
anvisningar för intern kontroll utformas.  
De verksamhetsansvariga cheferna sprider 
informationen vidare i organisationen och är 
tillsammans med medarbetarna ansvariga för 
respektive kontrollpunkter.  
Det som beskrivs ovan kallas ”den interna 
kontrollkedjan”. En kedja är som bekant aldrig 
starkare än sin svagaste länk, vilket gör att det 
är viktigt att den interna kontrollen fungerar 
hela vägen. I annat fall annars brister kedjan.  
För att förhindra att kedjan brister måste det 
finnas ett välutvecklat rapporteringssystem 
mellan de olika nivåerna.  
 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Nämnderna 

Förvaltningscheferna 

Medarbetarna 

Verksamhetsansvariga 



 

Tillämpningsanvisningar till reglementet 
Reglementet för intern kontroll i Örkelljunga kommun antogs av 
kommunfullmäktige 1997-09-15, § 102. Här regleras intern kontroll enligt 
följande.  

Syfte med reglementet 

1 § Syfte 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att den interna kontrollen inom 
Örkelljunga kommun fungerar och upprätthålls.  
Tillämpningsanvisning: 
Den interna kontrollen måste bli en naturlig del av arbetet och arbetas in i 
rutinerna som finns ute hos förvaltningarna. Reglementet är grunden för detta. 

Organisation av den interna kontrollen 

2 § Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det finns en god intern 
kontroll. Detta ansvar innebär att kommunstyrelsen ska se till att det finns en 
organisation för intern kontroll inom kommunen.  
Tillämpningsanvisning:  
Det övergripande ansvaret som tillfaller kommunstyrelsen utgår från 6 kap. 1 och 
3 §§ kommunallagen (KL), och inbegrips i ansvaret för att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Se även 1 § i reglementet för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen, som också är en nämnd, är ansvarig nämnd för 
kommunledningsförvaltningens interna kontroll. 
Utarbetandet av den kommungemensamma planen för intern kontroll (detta 
dokument) faller på kommunstyrelsen.  

3 § Nämnderna 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Nämndernas ansvar innebär tillsyn av:  

1. att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde, och 

2. att regler, anvisningar samt planer antas för den interna kontrollen. Planerna 
ska efter antagande rapporteras till kommunstyrelsen. 

I detta ansvar ingår bland annat:  
3. att utforma tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten, med 

utgångspunkt från kommunfullmäktiges övergripande beslut,  
4. att utforma dokumenterade organisationsbeskrivningar och 

rutinbeskrivningar, 
5. att fördela attesträtt, och 
6. att ha en uppdaterad delegationsordning. 



 
 
Tillämpningsanvisning: 
 
Att nämnderna har det yttersta ansvaret innebär att de ska se till att punkterna i 2 
§ uppfylls. 

- 1 och 2: Dessa två punkter innebär att varje nämnd har ansvar för att anta 
en årlig plan för intern kontroll. Av planen ska framgå vilka 
kontrollpunkter som valts ut, vem som är kontrollansvarig, hur och när 
kontroll ska ske, samt när kontrollen ska vara klar. Planen ska göras i den 
kommunövergripande mallen för intern kontroll. När den årliga planen har 
antagits av nämnden ska det rapporteras till kommunstyrelsen. När 
antagande av plan och rapportering till kommunstyrelsen ska ske framgår 
av årshjulet. 

- 3: Denna punkt innebär att varje nämnd ska ha ett reglemente och utforma 
andra styrande dokument med utgångspunkt från detta. 

- 4: Hör ihop med punkt 3.  
- 5: Denna punkt innebär att det är nämnderna som fördelar rätten till att 

attestera fakturor 
- 6: Det ska finnas en delegationsordning för varje nämnds 

verksamhetsområde och denna ska uppdateras kontinuerligt.  

4 § Förvaltningschefen 
Inom nämndernas verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande 
för att konkreta regler och anvisningar utformas vilka syftar till att upprätthålla en 
god intern kontroll. Dessa regler ska antas av respektive nämnd. 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 
interna kontrollen fungerar. 
Tillämpningsanvisning: 
Det är förvaltningschefens ansvar att se till att det antas en årlig plan för intern 
kontroll för respektive nämnds verksamhetsområde. Rapportering om hur den 
interna kontrollen fortlöper ska ske till nämnden i samband med delårsrapporten. 
Den årliga rapporteringen av uppföljningen av den interna kontrollen, som görs i 
den kommungemensamma mallen (bilaga 2), ska ske i december. 

5 § Verksamhetsansvariga 
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att 
följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga 
anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare ska de verka för att de 
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.  
Tillämpningsanvisning: 
Ett ansvar att informera om intern kontroll läggs på verksamhetsansvariga chefer. 
Detta betyder inte att ansvaret att informera fråntas förvaltningscheferna, utan 
informationen som kommer från förvaltningscheferna ska spridas vidare neråt i 
organisationen av de verksamhetsansvariga cheferna.  



Uppföljning av intern kontroll 

6 § Nämndens skyldigheter 
Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom sitt verksamhetsområde.  
Tillämpningsanvisning:  
Uppföljningen av den interna kontrollen ska göras i den kommungemensamma 
mallen, bilaga 2 i detta dokument.  
Uppföljningen ska redovisas i nämnden i december varje år.  

7 § Nämndens rapporteringsskyldighet 
Nämnden ska löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden 
till kommunstyrelsen. 
Rapportering till revisorerna ska ske i samband mer årsredovisningens upprättande.  
Tillämpningsanvisning:  
Redovisning av den uppföljning som nämnden fick in i december ska ske i 
kommunstyrelsen i februari varje år.  

8 § Kommunstyrelsens skyldigheter 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 
behövs, föreslå sådana.  
Tillämpningsanvisning:  
Efter det att kommunstyrelsen tagit upp rapporteringarna från de övriga 
nämnderna ska en utvärdering av det samlade systemet för intern kontroll ske. Den 
centrala funktionen för intern kontroll ansvarar för att uppföljningen genomförs.  

9 § Intern kontroll hos de kommunala företagen 
Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen.  
Tillämpningsanvisning: 
De kommunala företagen bör använda samma mall för intern kontroll som de 
kommunala förvaltningarna gör. 

Risk- och väsentlighetsanalys 
En risk- och väsentlighetsanalys är ett hjälpmedel för planering, prioritering och 
uppföljning under kontrollarbetet. Analysen identifierar sannolikheter och 
konsekvenser för olika presumtiva felaktigheter. 

Riskmatris 
Risk- och väsentlighetsanalysen görs utifrån en matris med graden av sannolikhet 
och konsekvens inom skalan 1 till 7. Varje ruta i matrisen svarar mot en 
kombination av en subjektivt bedömd sannolikhet och konsekvens. Uppskatta 
riskens väsentlighetsgrad, det vill säga hur allvarlig konsekvensen av ett oönskat 
fel blir och sannolikheten/risken för att denna händelse uppstår.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Konsekvens     

  

Mycket 
allvarlig 3 4 5 6 7  

Allvarlig 2 3 4 5 6  
Kännbar 1 2 3 4 5  
Lindrig 0 1 2 3 4  
Försumbar 0 0 1 2 3  

 Osannolikt 
Mindre 

sannolikt Möjlig Sannolik 
Mycket 

sannolikt Sannolikhet 
 
0: Om fel inträffar eller inträffat är konsekvenserna av dessa lindriga eller 
försumbara. Sannolikheten för att något ska inträffa är också låg. 
1: Konsekvenserna om fel inträffar kan vara kännbara, men det är osannolikt att det 
inträffar. Sannolikheten kan också vara möjlig för att något inträffar, men 
konsekvenserna är då försumbara. 
2: Konsekvenserna om något inträffar kan vara allvarliga, men det är osannolikt att 
det inträffar. Det kan också vara sannolikt att något inträffar, men konsekvenserna 
är då försumbara. 
3: Det är möjligt att fel inträffar och det kan få kännbara konsekvenser. 
Sannolikheten för att mycket allvarliga konsekvenser ska uppstå är liten, men det 
är ganska sannolikt att det uppstår lindriga eller försumbara konsekvenser om 
något inträffar.  
4: Om fel inträffar påverkas verksamheten i relativt stor utsträckning. Det är 
möjligt eller sannolikt att konsekvenserna blir allvarliga eller kännbara. 
5: Sannolikheten är stor att fel uppstår och när så sker får det allvarliga 
konsekvenser.  
6: Konsekvenserna vid fel är allvarliga eller mycket allvarliga och sannolikheten 
för att något negativt ska inträffa är stor. 
7: Det är mycket sannolikt att något mycket allvarligt inträffar. 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
Årshjulet 
Tidpunkter att hålla för arbetet med den interna kontrollen framgår av illustrationen 
nedan, årshjulet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om ny  
plan i 
nämnderna. 

Redovisning av 
uppföljning i 
nämnderna. 

Redovisning av 
nämndernas 
uppföljning i KS 

Utvärdering av det 
samlade systemet 
för intern kontroll 
med förslag på 
förbättringar i KS 

Rapportering 
avvikelser i intern 
kontroll till berörd 
nämnd i samband 
med delårsrapport 

Startmöte - 
ansvariga för 
intern kontroll 

Kontrollmoment 
genomförs och 
eventuella 
åtgärder vidtas 

Uppföljning 
av åtgärder 

Kontrollmoment 
genomförs och 
eventuella 
åtgärder vidtas 

Uppföljning 
av intern 
kontroll. 

Framtagande av 
bruttorisklista 

Arbete med val av 
kontrollpunkter 



 
Plan för intern kontroll år 2023 
Utifrån konsekvens- och sannolikhetsbedömningen utarbetas de aktiviteter som ska 
granskas. Förvaltningschef ansvarar för förvaltningens framtagande av plan för 
intern kontroll samt för att denna följs upp. 
I intern kontrollplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen, som presenteras i 
tabellen nedan, framgår: 

 vad som ska granskas under året och hur 
 riskgrad 
 vem som ansvarar för granskningen 
 vem granskningen ska rapporteras till  
 hur läget är vid delårsrapporten 
 när granskningen ska vara avslutad 

Återrapportering till berörd nämnd rörande intern kontrollplan för år 2023 ska 
göras senast i december. 
Om avvikelser skulle framkomma under året är förvaltningen skyldig att 
omedelbart informera berörd nämnd (kommunstyrelsen för 
kommunledningsförvaltningen).   
I återrapportering av den interna kontrollen till berörd nämnd (kommunstyrelsen 
för kommunledningsförvaltningen) ska mallen för Uppföljning av intern kontroll 
användas (Se Bilaga 2.) Nedan symboler ska användas under spalten avvikelser.  
 
 
 
 
 
 

Granskningen 
avser 

Vad granskas 
och hur  

Risk
-

gra
d 

Kontrollansvar Rapportera
s till 

Granskningen 
klar 

Bokföring Stickprovsgrans
kning av 
fakturor. 
Kontroll av bl a 
Kontering, 
Avtal, Attest, 
Beställning 

3 Controller 
Budgetansvarig 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden  

2023-12-31 

Uppföljning av 
verksamheten 
Budgetuppföljning 

Rapportering 
enl tidplan. 
Uppdaterade 
uppföljningsdok 
Checklista 
månadsvis. 

1 Förvaltningschef 
Budgetansvarig 
Controller 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Upphandling Stickprov per 
kategori 
Rutinefterlevnad 
(LOU/Direkt/Ra
mavtal) 

3 Budgetansvarig 
Controller 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

          = Inga avvikelser 
 
          = Mindre betydelsefulla avvikelser 
 
          = Avvikelser. Risk föreligger 
 
          = Granskningen kommer ej att vara genomförd vid årets slut 
 
 



 
 

Förtydligande och motivering 
Bokföring – Att fakturor hanteras i rätt tid, konteras på rätt konto och följer 
beställningar och avtal.  
Uppföljning av verksamheten Budgetuppföljning- Att budgetuppföljning löpande 
görs i verksamheterna av budgetansvarig för varje verksamhet, samt att denna 
rapporteras till nämnd enligt fastslagen tidplan. 
Upphandling- Att upphandling genomförs av varor och tjänster inom ramen för de 
olika gränsvärdena för upphandling.  
Projektstyrning- Att förvaltningens projekt och investeringar genomförs på korrekt 
sätt. Upphandling, startmöten, avtal, beställningar, budget, uppföljningar, 
besiktningar med mera.  
Entreprenad- Att förvaltningens entreprenader, och köp av dessa granskas efter 
gällande avtal, utförande, kvalitet och ekonomi 

Projektstyrning Stickprov-
ProjStyrMtrl 
Rutinefterlevnad 

2 Budgetansvarig 
Controller 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Entreprenad Stickprovsgrans
kning av 
kvalitet och 
ekonomi. 

2 Budgetansvarig 
Controller 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

IT-säkerhet Granskning av 
rutiner och att 
alla har skrivit 
på IT-
säkerhetspolicy
n 

1 Administratör Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Korrekt hantering 
av diarium och 
arkiv 

Granskning och 
uppdatering av 
rutiner 

4 Administratör 
Assistent 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Drift och underhåll Stickprov av 
verkställighet 

2 Budgetansvarig 
Controller 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Myndighetsbeslut 
(Utredning och 
handläggning) 

Stickprov. 
Ärendehantering
rutiner och 
dokumentation 

3 Byggnadsinspektör,  
Stadsarkitekt 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Bygglov Stickprov av 
fakturering av 
bygglovsavgift 

3 Controller 
Bygglovsassistent 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

OVK Stickprov av 
fakturering av 
avgift 

3 Byggnadsinspektör 
Assistent 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Kart och Mät Stickprov. 
Adress-
byggnad-
topografi (ABT-
avtal) 

2 Kart-och GIS 
ingenjör 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

NSVA Stickprovsgrans
kning av 
debitering 

3 NSVA Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 



 
IT-säkerhet- Att förvaltningens samtliga medarbetare och skrivit på IT-policy, samt 
att denna efterlevs. 
Korrekt hantering av diarium och arkiv- Att diarieföring och arkivering hanteras 
korrekt och enligt gällande rutiner.  
Drift och underhåll- Att drift och underhåll verkställs enligt gällande beställningar, 
kvalité och tidsplaner.  
Myndighetsbeslut- Att myndighetsbeslut fattas av rätt delegat eller rätt politisk 
instans. Samt att myndighetsutövningen sker enligt gällande processer.  
Bygglov- att bygglovsavgifter debiteras enligt gällande taxa.  
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) - Att OVK genomförs på de fastigheter 
som har detta krav. Fakturering av sanktionsavgift för ej genomförd OVK.  
Kart och mät- ajourhållning av adresser, hantering av bristlista. Hantering och 
korrigering av data från lantmäteriet och Skatteverket. Nytillkomna lägenheter, 
tolkning av fysiska byggnader etc.   
NSVA- Granskning  
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Internkontrollplan Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Förslag till beslut 
Att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar anta internkontrollplan 
för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 2023 

 

Beskrivning av ärendet 
Örkelljunga kommun har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sin 
verksamhet och bedriva internkontroll. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för internkontroll. Respektive nämnd tar fram en plan 
för internkontroll inom sitt verksamhetsområde.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-05 att anta internkontrollplan 
för 2023 för Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-18 att återremittera ärendet till 
nämnden, med uppdrag att följa tillämpningsanvisningarna för intern 
kontroll. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram bifogad internkontrollplan, 
där tillämpningsanvisningarna är följda.   
 
Konsekvenser för barn 
Beslutet innebär inga konsekvenser för barn 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser med anledning av diskriminering 
Beslutet innebär inga konsekvenser med anledning av diskriminering 
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Kristofer Johansson 
Samhällsbyggnadschef  

 
 
Bilagor 
Internkontroll Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att anta
riktlinjer för gatubelysningsnätet.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2022-12-05 att påbörja arbetet med
framtagande av riktlinjer för gatubelysningsnätet.
Samhällsbyggnadschef presenterar förslag till riktlinjer och föredrar
ärendet.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2023-02-27 och lämnar följande
förslag till beslut:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att anta
riktlinjer för gatubelysningsnätet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse riktlinjer gatubelysning
Riktlinjer Gatubelysning Örkelljunga kommun
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Riktlinjer för gatubelysning 

Förslag till beslut 
Att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar anta riktlinjerna för 
gatubelysning inom Örkelljunga kommun  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022 12 05 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens gatubelysningsnät.  
Riktlinjerna som är framtagna tydliggör hur gatubelysningsnätet ska 
förvaltas, vilka anläggningar som kommunen ska ansvara för och hur de ska 
utformas. 
Riktlinjerna beskriver också villkor och grundförutsättningar för både ny och 
befintlig gatubelysning, gällande uppsättning, komplettering, nedtagning, 
nedsläckning och miljöfaktorer.   
 
Konsekvenser för barn 
Beslutet om riktlinjer för gatubelysning förväntas inte få konsekvenser för 
barn.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet om riktlinjer förväntas inte få några negativa ekonomiska 
konsekvenser.  

 
 
Konsekvenser med anledning av diskriminering 
Beslutet om riktlinjer för gatubelysning förväntas inte få konsekvenser med 
anledning av diskriminering 
 

Kristofer Johansson 
Samhällsbyggnadschef   
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Inledning 
Detta dokument kompletterar tidigare riktlinjer, ”Riktlinjer för möbler i offentlig miljö i Örkelljunga 
kommun” antagna 2016, med fokus på gatubelysning och detaljer som berör ljus i offentlig miljö. 
 
Gatubelysning utgör en del av Kommunens driftsbudget. Driften 2021 för samtliga 4100 stycken 
belysningspunkter låg på drygt 700 tkr och energikostnader för driften av dessa på 1,2GWh och kostar 
ca 2,5 miljoner kronor vid ett energipris på 2,50kr/kWh. Investeringar för att med ny effektiv och styrd 
belysning, halvera denna energikostnad inleddes under 2022. 
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Örkelljunga kommun skall förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person 
och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa på grund av att mörker förebyggs.  
Trafiksäkerhet är gatubelysningens främsta syfte, men även syften som att öka tillgängligheten, öka 
trygghet, hjälpa till med orienteringen, skapa estetisk och behaglig miljö är viktiga. 
 
Inom Örkelljunga kommun finns år 2022 drygt 4100 stycken väg-, gatu-, gång & 
cykelvägsbelysnings-punkter samt ca 500 stycken Pollare, mark- och fasadstrålkastare. 
Detaljplanen anger om kommunen är huvudman för gata och allmänna plats och därigenom då även 
ansvarig för belysning av dessa.  
  I övrigt finns ingen grundläggande skyldighet för Kommunen att sätta upp och sörja för 
gatubelysning på de kommunala gatorna i tätorten eller på landsbygden. 
Grundregeln är att respektive väghållare ansvarar för belysning på sin väg. Trafikverket ansvarar för 
vägbelysning på det statliga vägnätet och kommunerna på det kommunala vägnätet. På det enskilda 
vägnätet är respektive vägförening/väghållare ansvarig. 
Örkelljunga kommun är ansvarig för all gatubelysning inom och utanför tätort, där Kommunen är 
huvudman för gator, vägar, gång- och cykelvägar. Örkelljunga kommun har därutöver ansvaret för 
gatubelysningen i några vägföreningar samt för ett antal belysningspunkter på Trafikverkets vägar. 
 
Det finns även belysningspunkter längs gator och vägar där Kommunen inte är väghållare. Här kan det 
vara antingen Trafikverket eller enskilda huvudmän, t ex vägföreningar, som är väghållare och 
ansvarar för den egna belysningen. 
På enskilda vägar är det vanligen en vägförening som beslutar om och investerar i gatubelysning och 
svarar för dess drift och underhåll. Utanför tätbebyggt område är det främst trafiksäkerhetsskäl i 
kombination med antalet trafikanter per ”årsmedeldygn” (ÅDT) på vägen som avgör om belysning 
skall installeras. Det finns inget krav att enskilda vägar skall förses med belysning, vare sig om den 
enskilde väghållaren får statsbidrag eller inte. 
 
En väghållare kan inte bli skadeståndsskyldig för bristande belysning. 
På det statliga vägnätet finns en striktare hållning till belysning då Trafikverkets vägnät i huvudsak går 
genom obebyggda områden. Normalt finns inte gatubelysning vid vägar på landsbygden och här är 
Kommunen normalt ej heller väghållare. 
 
Vid de allmänna vägarna, där Trafikverket är väghållare, ansvarar Trafikverket endast för de 
belysningspunkter som följer Trafikverkets kriterier för vägbelysning. Detta beror på att Trafikverket 
numera ser striktare på behovet av belysning än när belysningsstolparna en gång sattes upp. 
Trafikverket kommer inte att ta över driften av de belysningspunkter som de inte anser behövs utifrån 
ett trafiksäkerhetsperspektiv. 
Trafikverket har heller inte några synpunkter på att Örkelljunga kommun demonterar den belysning 
som Kommunen tidigare tagit över från Trafikverket på statliga vägar. 
I dessa fall, där Örkelljunga kommun driver anläggningar vid det statliga vägnätet, drivs och 
underhålls dessa anläggningar tills de är uttjänta. Därefter får Kommunen ta ställning till om 
anläggningarna skall förnyas eller demonteras. Innan beslut om demontering av belysningsanläggning 
skall, i de fall vägförening alternativt enskild nyttjare finns, dessa få erbjudande om ett övertagande av 
anläggningen.  
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Beslut angående gatubelysningen 
Beslut i frågor rörande gatubelysning tas av Kultur och Samhällsutvecklingsnämnden som är 
Kommunens trafikorgan och väghållningsmyndighet. 
Handläggare är Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen. Principfrågor beslutas av Kultur och 
Samhällsutvecklingsnämnden. 
Kommunens beslut om uppsättning av nyinstallation, renovering, reparation eller återställning av en 
gammal vägbelysningsanläggning kommer att göras efter en samlad bedömning i enlighet med dessa 
riktlinjer. 
Ny gatubelysning eller nedtagning av gatubelysning får beslutas av Kultur och 
Samhällsutvecklingsförvaltningen om kraven inom riktlinjerna är uppfyllda samt att kostnaden kan 
täckas inom beslutad budget. 
Om beslut fattas att riva en anläggning, kan denna släckas i samband med beslutet och information ska 
gå ut till berört område. Rivningen kan sedan ske vid en senare tidpunkt beroende på årstid och 
budgetutrymme. 

Beslutsgrund 
Följande villkor gäller för avslag till kommunal gatubelysning: 

1. Utanför tätbebyggt område eller samlad bebyggelse. 
2. Enskild väg som inte upplåts till allmänheten. 
3. Enskild väg där till exempel vägförening är väghållare. 
4. Områden med i huvudsak fritidsboende. 
5. På allmän väg där Trafikverket är väghållare. 
6. Övrig installation som avviker mot dessa riktlinjer. 

Något av följande basvillkor skall uppfyllas för eventuellt beviljande av kommunal gatubelysning 
(uppsättning av ny- / komplettering av befintlig- / förnyelse av gammal- eller utbyte av trasig 
anläggning): 

1. Om väghållare är grundat på att kommunalt huvudmannaskap gäller, enligt detaljplan. 
2. Om det är tätbebyggt område med kommunalt huvudmannaskap för vägen eller att 

övertagande blivit reglerat genom avtal. 
3. Om det är kommunalt huvudmannaskap för väg med särskilda behov utifrån 

trafiksvårighetsgrad. 
4. Om det utöver väghållaransvaret gynnar allmänna intressen där det inte finns någon annan 

som lämpligen bör ansvara. 

Regelverk för uppsättning av gatubelysning 
• Kommunen tillhandahåller inte belysning på enskild väg, inom fastighetsmark eller väg som 

genom skyltning ej tillåter allmänt tillträde med fordon. 
• Gatubelysning längs allmän väg, där staten är väghållare, anordnas ej av Kommunen. 
• Gatubelysning för anslutningsväg till fritidsbebyggelse, anordnas ej av Kommunen. 
• Vid nyexploatering förses gator och GC-vägar inom detaljplanelagda områden med 

gatubelysning. 
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• Belysning som av t ex miljöskäl bedöms som överflödig, skall även bedömas utifrån ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. 

• Totalekonomiska aspekter skall alltid vägas in, vilket ställer investerings-, energi-, drifts- och 
miljökostnader mot den trafiksäkerhetshöjande funktion som kan erhållas. 

• Vid projektering av ny belysningsanläggning, ska rekommendationerna i ”Vägar och Gators 
Utformning” (VGU) ses som rådgivande där Kommunen är väghållare. På Trafikverkets vägar 
ska VGU uppfyllas. 

Regelverk för kompletterande belysning inom detaljplanelagt område 
• Kompletterande belysning som av t ex miljöskäl bedöms som överflödig, skall även bedömas 

utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Som riktlinjer, men ej tvingande, ska 
rekommendationerna i ”Vägar och Gators Utformning” (VGU) beaktas och följas såvida inte 
skäl till avvikelser kan motiveras, samt riktlinjer i detta dokument. 

• Totalekonomiska aspekter skall alltid vägas in vilket ställer investerings-, energi-, drifts- och 
miljökostnader mot den trafiksäkerhetshöjande funktion som kan erhållas. 

• Kompletteringar skall tillses ha samma egenskaper och kvalitet som befintlig 
belysningsinstallation som ämnas kompletteras. Till exempel bör samma färgtemperatur och 
montagehöjd väljas för att erhålla estetisk enhetlighet om inte synnerliga skäl föreligger. 
Blandningar kan dock förekomma under en övergångsperiod. 

 

Regelverk för nedtagning av gatubelysning 
Befintlig belysningsanläggning som inte motsvarar ovanstående regelverk kan tas ner i den 
prioriteringsordning som Kommunen beslutar eller efter de ekonomiska ramar som råder vid varje 
tillfälle. 

• Vid nedtagning av större belysningsanläggning skall väghållare få erbjudande att överta 
tilltänkt belysning. Ansvaret för framtida drift och underhåll ligger därefter hos väghållaren.  

• I andra hand skall fastighet erbjudas att överta tilltänkt belysning om anläggningen är belägen 
i närheten till fastigheten efter övertagandet. Ansvaret för framtida drift och underhåll ligger 
därefter hos fastighetsägaren.  

• Nedtagning av större belysningsanläggning föregås av annonsering på hemsidan. Kultur och 
Samhällsutvecklingsnämnden skall informeras om den planerade nedtagningen. 

• När luftledningar ersätts med markledning, kan det innebära att belysningspunkter plockas 
bort. 

• Befintlig belysning som av t ex miljöskäl bedöms som överflödig, skall även bedömas utifrån 
ett trafiksäkerhetsperspektiv.  
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Jorden, foto taget av en satellit. Visar tydligt hur vår planet blir allt mer ”ljusförorenad”.               © In curtasy of IDA 

Miljö 
Gatubelysningen skall verka för att minimera negativ miljöpåverkan. I detta är ny teknik och nya 
metoder viktiga redskap. Samtliga natriumarmaturer i Kommunen skall bytas ut mot andra mer 
energieffektiva alternativ, som till exempel LED*. Vid val av armatur skall hänsyn tas till miljö, 
säkerhet, trygghet, hållbarhetsperspektiv och kostnadseffektivitet. 
(* LED = Light Emitting Diode. Detta är en helelektronisk ljuskälla, med många fördelar jämfört med Natrium och Metallhalogen) 
 

• Inom begreppet Miljö inryms: 
a) Energibesparande åtgärder (indirekt minskad miljöbelastning) 
b) Smart city-lösningar med IoT. 
c) Ljusförorening (uppåtriktat spilljus/reflekterat ljus som släcker ut natthimlen) 
d) Oönskat spilljus som tränger in i fastigheter 
e) Värnande om biologisk mångfald i naturen som kan störas av ljus 
f) Omhändertagande av uttjänta ljuskällor och armaturer 

 
a) I alla belysningsprojekt och beslut gällande belysning, skall en totalekonomisk värdegrund 

beaktas. Vid nyinstallation skall högre pris för en effektivare och nyare teknik vägas mot en 
högre investeringskostnad som oftast följer ett val av senaste teknik, vilken i sig oftast är en 
förutsättning för bästa energieffektivisering. Genom en Livscykelkostnadsanalys (LCC) tas 
alla parametrar i beaktande och det kan lätt utläsas vilket alternativ som är både miljömässigt 
och totalekonomiskt försvarbart. Vid upphandling bör ett förfrågningsunderlag föregås av en 
LCC för att tydliggöra skillnader och på bästa sätt lägga grunden för ett klokt val av teknologi- 
och armaturval. Nattsänkning till 50% är idag praxis på nya armaturer. 

b) Örkelljunga kommun har som mål att utveckla olika ”Smart belysning”-koncept och därmed 
ska alla nyinstallationer, där tillämpligt, vara möjligt adresserbara och vid behov utrustas med 
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kommunicerande armaturer för att långsiktigt hålla ned driftskostnader och stödja framtidens 
möjligheter med Smart belysning-lösningar. Miljöaspekter som luftkvalitet, buller, halka, 
trafikintensitet, trafikflöden, etc kan då enkelt övervakas och olika insatser blir därmed 
mätbara. 

c) Ljusföroreningar (uppåtriktat spilljus) släcker idag ut stora delar av natthimlen och det blir allt 
svårare att hitta platser i ett modernt samhälle, där man ostört kan se stjärnor och natthimmel. 
Organisationen International Dark skies Association (IDA) bildat 1988 - www.darksky.org/ - 
och projektet Dark Skies Awareness (DSA) 2009, har skapat rekommendationer som antagits 
globalt. Dessa rekommendationer hänvisas det ofta till vid upphandlingar och krav ställs att 
minimera spilljus ovan horisontalplanet. Dessa krav ställer därmed även frågetecken till 
nödvändigheten av belysning utanför tätort, då ljus reflekteras från körbanor och omgivande 
vegetation, vilket ger upphov till detta ”sky-glow” som släcker ut natthimlen. 
Örkelljunga kommun vill medverka till att bevara natthimlen och detta återspeglas i en 
restriktiv hållning gällande gatubelysning utanför tätort om inte synnerliga trafikskäl finns. 
Gatubelysning är till för trafiksäkerhet och körbana, inte för att belysa omgivningar. 
Gång- och cykelvägar prioriteras vid nyproduktion. 

d) Oönskat spilljus som tränger in i fastigheter är närbesläktat med punkt c), då problem uppstår 
när detta sker. Negativ påverkan vid TV eller datorskärm, ljusfärgsskiftningar, sömnstörningar 
är fenomen som en del upplever.  
Moderna armaturer har betydligt bättre ljusstyrning (särskilt modern LED jämfört klotformade 
ljuskällor) och ljusspill minimeras med exaktare ljusspridning på endast körbanan. Detta kan i 
sin tur upplevas som att moderna armaturer ger mindre ”rymdljus” och det är ju faktiskt vad 
man vill uppnå i trafikmiljö. 

e) Artificiellt ljus utanför tätort, påverkar nattlevande djur på ett negativt sätt då dessa blir störda 
i sitt ekosystem. Vid särskild trafiksvårighet är detta dock en nödvändig prioritering, i annat 
fall bör man även beakta dessa eko-system som blir störda av gatubelysning. Olika spektrala 
fördelningar bör övervägas där eventuellt störande våglängder kan väljas bort vid valet av 
LED-teknologi/ljuskälla. Flimmer är också en parameter som särskild hänsyn ska tas till för 
att minimera eventuell negativ inverkan. Närvarostyrda och/eller tidsstyrda armaturstråk kan 
här övervägas för att minimera störning av nattlevande djur. Trygghetsperspektiv ska alltid 
beaktas, men särskilt utanför tätort och i ekologiskt känslig miljö, är en restriktiv belysning att 
föredra.  

f) Elektroniskt- och miljöfarligt avfall skall alltid tas om hand på ett säkert och korrekt sätt. Detta 
skall alltid stå med i Örkelljunga kommuns förfrågningsunderlag och bevis kan krävas in om 
hur återanvändning eller återvinning realiserats. 
 

Exempel 
Här följer ett antal bilder som visualiserar olika anläggningar på landsbygden. 
Dessa skall ses som generella utformningar och vilka ställningstaganden som kan komma att göras för 
motsvarande anläggningar. Det är alltså inte den specifika platsen som avses, utan utgör en likare för 
bedömningar och beslut. 

http://www.darksky.org/
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(Bilder Dag och Natt) 

 

 
Exempel på anläggning som kan erbjudas för övertagande av samfällighet eller vägförening. 
 

 



 

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
DRIFT OCH UNDERHÅLL 

  
 

 

 © Örkelljunga kommun   Riktlinjer gatubelysning     9 | 13 

 

 
 

Exempel på anläggning som kan erbjudas för övertagande av samfällighet eller vägförening. 
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Exempel på anläggning som kan förekomma ute i skogen och inte fyller någon funktion. Kan med 
fördel demonteras (eller möjligen överlåtas om det är på enskild väg).  
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Exempel på belysning som avses demonteras eller behållas beroende på trafikens svårighetsgrad. 
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Exempel på anläggning ut ur ett samhälle där Kommunen driftar och äger belysningen. Beroende på 
trafikens svårighetsgrad och faktorer som vägbredd, skymd sikt och mängd fotgängare/cyklister, kan 
anläggningen rivas eller drivas vidare.  
Även trafikverket kan i vissa fall ta över driften av sådan anläggning om de är väghållare. 

Park och Tätortsmiljö 
Inom parker och gångstråk bör hänsyn tas till det omgivande ”rummet”, där det ibland kan vara viktigt 
att belysa utvalda buskar och träd. Detta ger dels ett ökat estetiskt värde, samt en högre trivsel och 
trygghetsfaktor. Denna belysning bör planeras specifikt för platsen och med särskilda för ändamålet 
avsedda armaturer. 
Belysning är ett viktigt verktyg för att signalera hur en plats är tänkt att användas. Med god 
ljussättning skapas visuellt attraktiva områden och gör det lättare att orientera sig. Genom att stärka de 
stråk som utgör viktiga kopplingar för förflyttning samlas därmed flöden av människor vilket ökar 
tryggheten. Belysning ger trygghet, men måste alltid vägas mot ekologiska värden där mindre viktiga 
kopplingar inte behöver lysas upp i samma omfattning. Rätt använd belysning kan bidra till att öka 
tryggheten men det är inte enbart mängden ljus som spelar in, utan utgår från människan, skalan och 
omgivningen, samt hur dessa påverkar varandra och samspelar. Som exempel kan felaktigt riktad 
belysning eller för mycket ljus på en gångväg, medföra att omgivningarna upplevs som ännu mörkare 
då gångtrafikanten adapterat till gångstråkets högre ljushet. 
Större hänsyn tas i dessa fall även till den vertikala belysningskomponenten som ökar modellering och 
igenkänningsmöjlighet tack vare ljus som reflekteras ifrån mötande personers ansikten. 
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Färgåtergivning är viktigare jämfört med trafikbelysning och Ra bör vara minst 80 för vald ljuskälla. 
Belysningsstyrka skall balanseras mot det generella omgivningsljuset, vilket innebär att det kan krävas 
högre effekter och mer ljus i en tätort, än i övriga områden. 
En fasadbelysning i centrum kan behöva 100 gånger mer belysning, jämfört med t ex en vit kyrka ute 
på landsbygden – dessa upplevda skillnader i luminanskontrast kan sällan beräknas, utan 
provbelysningar och praktiska utvärderingar används med fördel innan beslut fattas. 
Estetik avgörs från fall till fall, men inom park och tätortsmiljö är det befogat med ett högre estetiskt 
värde och därigenom kan dyrare lösningar accepteras för att uppnå dessa mervärden. 
LED-teknologin medger idag en större variation både ljustekniskt, och med accentuerande färger. 
Färgade LED eller olika färgtemperaturer kan med fördel användas för att intuitivt visa olika 
tätortsdelars funktion eller avgränsning. T ex kan ett övergångsställe vara belyst med annan 
färgtemperatur för att bryta av och markera en viktig plats. 
På samma sätt kan ett torg använda sig av accentuerande färg eller färgtemperatur, för att markera sin 
existens. 
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Ansökan - förhandsbesked nybyggnad av fritidshus

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta
Att med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900) bevilja
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus om 100-120 m2
byggnadsarea (BYA),

Att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 7 961 kr (7 728 kr vid
avslag) Faktura översänds separat, samt

Att upplysa om att beslutet upphör att gälla om bygglov för
åtgärden inte sökts inom två år efter beslutet vunnit laga kraft,
förhandsbesked inte innebär att åtgärden får påbörjas, att dispens
från biotopskyddad mur måste sökas hos Länsstyrelsen samt att
byggnationen måste ske utanför strandskyddat område.

Sammanfattning
Ärendet avser nybyggnad av fritidshus i ett plan med en byggnadsarea
(BYA) mellan 100-120 m2. Egen vattenbrunn och eget avlopp avses.
Det råder biotopskydd av muren som omgärdar fastigheten.
Fastigheten används idag som betesmark och är jordbruksmark klass 3
och inte lämplig för jordbruksändamål.
Fastigheten med arealen 3119 m2 är taxerad med typkoden
småhusenhet och det har inte sökts några jordbruksstöd.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2023-02-27 och lämnar följande
förslag till beslut:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta
Att med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900) bevilja
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus om 100-120 m2
byggnadsarea (BYA),

Att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 7 961 kr (7 728 kr vid avslag)
Faktura översänds separat, samt



Sammanträdesprotokoll 2023-03-13
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Att upplysa om att beslutet upphör att gälla om bygglov för åtgärden
inte sökts inom två år efter beslutet vunnit laga kraft, förhandsbesked
inte innebär att åtgärden får påbörjas, att dispens från biotopskyddad
mur måste sökas hos Länsstyrelsen samt att byggnationen måste ske
utanför strandskyddat område.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förhandsbesked nämnd
Ansökan
Situationsplan lokaliseringsprövning
Strandskyddslinje med mått Sonnarp 1_130 Bilaga 2
Ortofoto 2022 Sonnarp 1_130 Bilaga 3
Sonnarp 1_130 med höjder Bilaga 4
Fastighetsbildning med mur
Foton tagna 2023-01-04 Bilaga 1
Ingen erinran Sonnarp 1 44 info träd
Yttrande SMFO
Sökandens bemötande av tjänsteskrivelsen

____________

Expedieras till:
Sökande



Örkelljunga kommun
Webbplats

www.orkelljunga.se
E-post

bygglov@orkelljunga.se
Organisationsnr

212000-0878

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
286 80 Örkelljunga

Besöksadress

Biblioteksgatan 10
Telefon

0435-550 00 vx
Fax

0435-545 40
Bankgiro

5250-6847

Fastighetsbeteckning: SONNARP 1:130
Fastighetsadress: finns ej
Ärende: Ansökan - förhandsbesked nybyggnad av fritidshus

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden

att med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900)
bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus om 100-
120 m2 byggnadsarea (BYA).

att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 7 961 kr.
(7 728 kr vid avslag)
Faktura översänds separat.

att upplysa om att beslutet upphör att gälla om bygglov för
åtgärden inte sökts inom två år efter beslutet vunnit laga kraft,
förhandsbesked inte innebär att åtgärden får påbörjas, att
dispens från biotopskyddad mur måste sökas hos
Länsstyrelsen samt att byggnationen måste ske utanför
strandskyddat område.

Motivering till beslut

Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför
sammanhållen bebyggelse.
Sökanden uppmanas söka dispens från biotopskyddet av muren
för att anlägga in- och utfart.
Byggnationen sker utanför strandskyddat område.

Remisser
Ärendet har remitterats till kända sakägare. Ingen erinran har
inkommit. Grannen i norr, Sonnarp 1:44 har önskemål om att
träden i fastighetsgräns får stå kvar.

Ärendet har remitterats till Söderåsens Miljöförbund, SMFO.
Remissinstansen tillstyrker att lov ges under förutsättning att
dess synpunkter beaktas.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser nybyggnad av fritidshus i ett plan med en byggnadsarea
(BYA) mellan 100-120 m². Egen vattenbrunn och eget avlopp avses.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsinspektör
bygglov@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2023-01-10
rev 2023-02-27

Ärendenr

BYGG.2022.246
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Det råder biotopskydd av muren som omgärdar fastigheten.
Fastigheten används idag som betesmark och är jordbruksmark klass 3 och
inte lämplig för jordbruksändamål.
Fastigheten med arealen 3119 m² är taxerad med typkoden småhusenhet och
det har inte sökts några jordbruksstöd.

Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet

Enligt delegationsordning beslutad 2020-09-21 § 78

Beslutsunderlag

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2022-12-06
Situationplan inkommen 2022-12-06
Fastighetsbildning med mur inkommen 2022-12-06
Grannyttranden inkommen 2023-01-03
Yttrande Söderåsens Miljöförbund inkommen 2022-12-30

Bilaga

Bilaga 1 Foton tagna 2023-01-04

Bilaga 2 Strandskyddslinjen med mått daterad 2023-01-05

Bilaga 3 Ortofoto 2022 daterad 2023-01-05

Bilaga 4 Höjdkurvor daterad 2023-01-05

Bemötande av tjänsteskrivelsen
Sökande ges möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen senast 2023-01-17.
Sökanden har tagit del av tjänsteskrivelsen (inkom 2023-01-11) och är
tacksam för det positiva förslaget till beslut.

Hur man överklagar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
beslut

Om du vill överklaga kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslut eller
någon av avgifterna ska det göras skriftligen och skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 286 80 Örkelljunga alternativt
bygglov@orkelljunga.se

Överklagandet måste ha kommit in till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden senast tre veckor från den dag du tagit del av
beslutet.

Sedan samhällsbyggnaden prövat om överklagandet kommit i rätt tid skickas
det till Länsstyrelsen i Skåne för överprövning.

I överklagandet ska det framgå vilket beslut du överklagar – ange
fastighetsbeteckning eller diarienummer – samt varför du anser att beslutet
är felaktigt. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning, bör dessa bifogas. Överklagandet ska undertecknas med namn
och adress. Om du anlitar ombud, måste fullmakt skickas med
överklagandet.
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Beslutet skickas till:
Sökanden

Tjänsteskrivelse skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden (tjänsteskrivelse,
handlingar och bilagor)
Sökande (tjänsteskrivelse, handlingar och bilagor)

Denna tjänsteskrivelse är signerad digitalt.
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Christina Breili

Från: Kenneth Jacobsson <kenneth.el.jacobsson@gmail.com>
Skickat: den 3 januari 2023 14:47
Till: Bygglov
Ämne: Grannhörande/Sonnarp 1:130

Har erhållit från Er/Samhällsbyggnadsnämnden ang förhandsbesked nybyggnation av fritidshus. 
Som granne till den berörda tomten, Sonnarp 1:130 har jag erinran enl nedan; 
Träd som står i tomtgräns mellan Sonnarp 1:44/ägare Kenneth Jacobsson får ej påverkas av ev nybyggnation på 
tomt, Sonnarp 1:130/ägare Dagmar Broda. 
Vi har inget att erinra mot nybyggnation av fritidshus/markerad plats enl erhållen karta, om det gäller fritidshus, 1-
plan, - som följer gällande regler ang minimiavstånd till granne/tomtgräns. 
Med vänlig hälsning 
Kenneth Jacobsson   (ägare till Sonnarp 1:44 
 
bostadsadress; Sjöhultsvägen 2 
                          286 72 ÅSLJUNGA      mobil, 0706691451 
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Bygglov

Från: Ingvar Persson <holmbacka268@gmail.com>
Skickat: den 10 januari 2023 17:45
Till: Bygglov
Ämne: Re: Skrivelse BYGG.2022.246

Kategorier: Lila kategori

Hej 
Har tagit del av Er tjänsteskrivelse och är tacksam för det positiva förslaget till beslut. 
Hälsningar 
Ingvar Persson 
 
Den tis 10 jan. 2023 kl 14:32 skrev Samhällsbyggnadsförvaltningen <bygglov@orkelljunga.se>: 
Hej  
 
Här kommer tjänsteskrivelsen 
 
Vänliga hälsningar 
Christina Breili 
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.246 
Mottagare: Ingvar Persson[holmbacka268@gmail.com] 
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Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark -
Värmekulverts - Örkelljunga Scoutkår

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att
tilldela Örkelljunga Scoutkår ett stöd till fastighet och tomtmark
på 25 000 kronor.

Sammanfattning
Örkelljunga scoutkår ansöker om stöd till tomtmark och fastighet på
50 000 kr för byte av värmekulverts. De har sin uppvärmning med
jordvärme och behöver stoppa ett stort värmeläckage som de har idag.
Örkelljunga Scoutkår har haft ett möte med energikartläggare för att se
över möjligheter för minskad energiförbrukning, och deras råd var då
att byta ut befintliga värmekulverts mot nya. Den totala kostnaden för
detta projekt är 250 000kr. De har sökt och fått beviljat bidrag från
Sparbanken Gripen på 125 000 kr och från Sparbanken Boken på 50
000 kr. Utöver det kommer de själv att gå in med 25 000 kr, de kommer
även att lägga ner ideellt arbete i form av arbetstimmar.
Örkelljunga scoutkår har ca 90 medlemmar och 70 av dem är barn.
Stöd till tomtmark och fastighet kan som mest utgå för 75 % av den
totala kostnaden för projektet, vilket skulle innebära 187 500 kr. Vilket
de nu inte behöver då de har lyckats bra med att hitta medfinansiärer.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2023-02-27 och lämnar följande
förslag till beslut:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att tilldela
Örkelljunga Scoutkår ett stöd till fastighet och tomtmark på 25 000
kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stöd till tomtmark och fastighet- Örkelljunga
scoutkår.pdf
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Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - Värmekulverts -
Örkelljunga Scoutkår.pdf
Bilaga Värmekulverts - Örkelljunga Scoutkår.pdf
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Örkelljunga kommun 

Webbplats 
www.orkelljunga.se 

E-post 
E-post=xxxxxxxx@orkelljunga.se 

Organisationsnr 
212000-0878 

Postadress 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 

Besöksadress 
Storgatan 1 
 
 

Telefon 
0435-550 00 vx 

Fax 
0435-545 40 

Bankgiro 
5250-6847 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Malin Löfkvist 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-12-16 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Ansökan om stöd till tomtmark och fastighet – 
Värmekulverts- Örkelljunga scoutkår 

Beskrivning av ärendet 
Örkelljunga scoutkår ansöker om stöd till tomtmark och fastighet på 50 000 
kr för byte av värmekulverts. De har sin uppvärmning med jordvärme och 
behöver stoppa ett stort värmeläckage som de har idag. Örkelljunga Scoutkår 
har haft ett möte med energikartläggare för att se över möjligheter för 
minskad energiförbrukning, och deras råd var då att byta ut befintliga 
värmekulverts mot nya. Den totala kostnaden för detta projekt är 250 000kr. 
De har sökt och fått beviljat bidrag från Sparbanken Gripen på 125 000 kr 
och från Sparbanken Boken på 50 000 kr. Utöver det kommer de själv att gå 
in med 25 000 kr, de kommer även att lägga ner ideellt arbete i form av 
arbetstimmar.  
Örkelljunga scoutkår har ca 90 medlemmar och 70 av dem är barn. 
Stöd till tomtmark och fastighet kan som mest utgå för 75 % av den totala 
kostnaden för projektet, vilket skulle innebära 187 500 kr. Vilket de nu inte 
behöver då de har lyckats bra med att hitta medfinansiärer.  
Om internbudgeten för 2023 fastslås enligt förvaltningens förslag så finns 
det 150 000 kr i budget för stöd till fastighet och tomtmark. 
 

Konsekvenser för barn 
Örkelljunga scoutkår har mycket verksamhet för barn och unga och de 
behöver denna energibesparande åtgärd, för att lägga sina ekonomiska 
resurser på sin barn- och ungdomsverksamhet.  
Ekonomiska konsekvenser 
Utan hjälp kommer de inte ha möjlighet att utföra bytet, och mycket av deras 
ekonomiska medel kommer att gå åt till värmekostnad i stället för deras 
verksamhet. 
 

Malin Löfkvist 
Kultur- och fritidssamordnare  

 
 



Ja

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till fastighet och tomtmark

Ärendenummer 221216-kof20-LO59

Inskickat 2022-12-16 11:52

Uppgifter om sökande

Förening Örkelljunga Scoukår

Kontaktperson Anna Thuresson

E-post anna.thuresson@orkelljungascout.se

Telefon 0703151740

Bankgiro/plusgiro 476-0245

Organisationsnummer 802439-7005

Information och bilagor

Beskrivning av projektet och dess samhällsnytta Minska energiläckage - Bye av värmekulverts

Totalkostnad för projektet 250 000kr

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

Vi kommer själva gå in med 25 000kr samt ideellt arbete i
form av arbetstimmar

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Om ja, vem och hur stort är stödet/sponsringen Sparbanken Gripen - 125 000kr, Sparbanken Boken - 50
000kr

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 50 000kr

Bilagor

Filnamn: Värmekulverts.pptx

Vilka blir konsekvenserna för föreningen om ansökan inte
beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Vi kan inte genomföra projektet och står då kvar med
stort energiläckage=stora kostnader.

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga

 

Telefon: 0435-550 00 
kommunkontor@orkelljunga.se 
www.orkelljunga.se
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Minska energiläckage – byte av värmekulverts

Scoutgården Tyge Krabbesväg 31 Örkelljunga



Bakgrund:

Uppvärmning sker idag med jordvärme. Värmepannan är placerad i uthuset och det finns idag två värmekulverts från detta pannrum – en till vardera huskropp. 

Dessa kulverts är av äldre modell och det förekommer ett stort värmeläckage vilket man tydligt ser på vintern då snön smälter.

Scoutgården ligger idag på ca 17000 kWh i årlig energiförbrukning. Med dagens energipriser är detta en stor kostnad för föreningen. 

Vi har haft möte med energikartläggare för att se över möjligheter till minskad energiförbrukning.

Att byta dessa kulverts är en rekommenderad åtgärd. 

Pannrum



Kulvertbyte:

Två nya kulverts skall installeras enligt markering på situationsplan. När vi ändå gräver kommer vi även att byta ut vattenledning från gata in till vår fastighet då detta är äldre järnrör.

BRA VVS i Örkelljunga kommer att anlitas. Grävning kommer en av våra medlemmar att göra. Sponsrar med mantid.

• Byte av två värmekulverts inkl material och arbetstid. 170 000kr

• Håltagning i grund till källare 10 000kr

• Grävning (Jonas Torkelsson – medlem med egen grävmaskin) 30 000kr

• Grus 5 000kr

• Asfaltering 25 000kr

• Diverse elkostnader 10 000kr

• Total budgetkostnad för projektet 250 000kr

Arbetet beräknas utföras under våren 2023

Detta är budget kostnader som kontaktade företag/expertiser har lämnat då ingen idag vill lämna något mer 

detaljerat pga omvärldsfaktorer.

Vattenledning

Nya kulverts
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(13) KSUN.2023.7 805

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet -
Värmeskåp till hjärtstartare - Värsjö Byalag

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att
tilldela Värsjö Byalag ett stöd till anläggning och verksamhet på
6 700 kronor för inköp av ett värmeskåp till en hjärtstartare.

Sammanfattning
År 2019 köpte Värsjö byalag in en hjärtstartare för allmänheten och
placerade denna i Heimdallhuset som ligger på Byavägen 1, 286 74
Skånes Fagerhult. Då Heimdallhuset inte längre har en omfattande
verksamhet, har Värsjö byalag hittat en annan lämplig och central plats.
Det är väldigt viktigt att en hjärtstartare är så lättillgänglig som möjligt,
då den används i akuta situationer.
Värsjö Lack har erbjudit att Värsjö byalag kan montera den på deras
kameraövervakade fasad på Vittsjövägen 11, 286 74 Skånes Fagerhult.
Byalaget behöver därför köpa in ett värmeskåp för att den ska kunna
förvaras utomhus.
Värsjö byalag har fått löfte om stöd/sponsring från Värsjö Lack. De
kommer stå för värmeskåpets elkostnad.
Värsjö byalag kommer att bidra med ideellt arbete. De kommer att
montera värmeskåp och att flytta hjärtstartaren. De kommer också att
ansvara för underhåll och för utbildning i samverkan med
civilförsvarsförbundet.
Föreningen är väldigt aktiv och har ett stort program för 2023 med
bland annat promenader, boule, spelkvällar och grillning varvat med
utbildning i hjärtlungräddning och föreläsningar för allmänheten. De
driver Värsjö medborgarhus, lekplatsen och idrottsplatsen i byn.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2023-02-27 och lämnar följande
förslag till beslut:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att tilldela
Värsjö Byalag ett stöd till anläggning och verksamhet på
6 700 kronor för inköp av ett värmeskåp till en hjärtstartare.
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet
Värsjö byalag
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Värmeskåp till
hjärtstartare - Värsjö Byalag.pdf
Bilaga skåp hjärtstartare - Värsjö Byalag.pdf

____________
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Örkelljunga kommun
Webbplats

www.orkelljunga.se
E-post

E-post=xxxxxxxx@orkelljunga.se
Organisationsnr

212000-0878

Postadress

Kultur- och fritidsförvaltningen
286 80 Örkelljunga

Besöksadress

Storgatan 1
Telefon

0435-550 00 vx
Fax

0435-545 40
Bankgiro

5250-6847

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet –
Hjärtstartarflytt – Värsjö byalag

Förslag till beslut

Ej namngiven nämnd för samhällsbyggnad och kultur och fritid beslutar att
tilldela Värsjö byalag ett stöd till anläggning och verksamhet på 6 700
kronor.

Beskrivning av ärendet

År 2019 köpte Värsjö byalag in en hjärtstartare för allmänheten och
placerade denna i Heimdallhuset som ligger på Byavägen 1, 286 74 Skånes
Fagerhult. Då Heimdallhuset inte längre har en omfattande verksamhet, har
Värsjö byalag hittat en annan lämplig och central plats. Det är väldigt viktigt
att en hjärtstartare är så lättillgänglig som möjligt, då den används i akuta
situationer.

Värsjö Lack har erbjudit att Värsjö byalag kan montera den på deras
kameraövervakade fasad på Vittsjövägen 11, 286 74 Skånes Fagerhult.
Byalaget behöver därför köpa in ett värmeskåp för att den ska kunna
förvaras utomhus.

Värsjö byalag har fått löfte om stöd/sponsring från Värsjö Lack. De kommer
stå för värmeskåpets elkostnad.

Värsjö byalag kommer att bidra med ideellt arbete. De kommer att montera
värmeskåp och att flytta hjärtstartaren. De kommer också att ansvara för
underhåll och för utbildning i samverkan med civilförsvarsförbundet.

Föreningen är väldigt aktiv och har ett stort program för 2023 med bland
annat promenader, boule, spelkvällar och grillning varvat med utbildning i
hjärtlungräddning och föreläsningar för allmänheten. De driver Värsjö
medborgarhus, lekplatsen och idrottsplatsen i byn.

Förvaltningen föreslår att nämnden tilldelar föreningen ett stöd till
anläggning och verksamhet på 6 700 kronor för inköp av värmeskåp.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Löfkvist, 0435-55039
Malin.lofkvist@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)

Datum

2023-01-11



Örkelljunga kommun
Datum

2023-01-11
Sida

2(2)

Konsekvenser för barn

Då en hjärtstartare kan rädda liv, bidrar den till trygghet med sin närvaro.
Om hjärtstartaren inte flyttas, är den kvar i ett hus med väldigt begränsad
tillgänglighet.

Ekonomiska konsekvenser

Om internbudgeten för 2023 fastslås enligt förvaltningens förslag så ryms
förslaget inom befintlig budget.

Bilagor

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet – Värsjö Byalag 1

Bilaga skåp hjärtstartare – Värsjö Byalag 2

Malin Löfkvist

Kultur- och fritidssamordnare



Nej

Ja

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till anläggning och verksamhet

Ärendenummer 230111-kof21-XU40

Inskickat 2023-01-11 07:21

Uppgifter om sökande

Förening Värsjö Byalag

Kontaktperson Anders Olandersson

E-post varsjo.byalag@hotmail.se

Telefon 0704888777

Bankgiro/plusgiro 397-2007

Organisationsnummer 837600-9448

Information och bilagor

Beskriv projektet och dess samhällsnytta

År 2019 köpte vi in en hjärtstartare för allmänheten och
placerade denna i Heimdallhuset. Då de ej längre har så
omfattande verksamhet som de hade då, har vi hittat en
annan lämplig och central plats. Det är väldigt viktigt att en
hjärtstartare är så lättillgänglig som möjligt, då det i dessa
akuta fall handlar om delar av minuter. Värsjö Lack har
erbjudit att vi kan montera den på deras
kameraövervakade fasad. Vi behöver därför köpa in ett
värmeskåp för att den ska kunna förvaras utomhus.

Riktar sig projektet mot barn och ungdomar, jämställdhet
eller integration?

Totalkostnad för projektet 6700 + framtida kostnader för drift och underhåll

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

Ideellt arbete med montering av värmeskåp samt flytt av
hjärtstartaren. Underhåll och utbildning i samverkan med
civilförsvaret.

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Om ja, vem och hur stort är stödet/sponsringen? Värsjö Lack, framtida elkostnad för värmeskåpet

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 6700

Bilagor

Filnamn: butik.pdf

Vilka konsekvenser blir det för föreningen om ansökan
inte beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Hjärtstartaren är kvar i Heimdallhuset tillsvidare, med mer
begränsad tillgänglighet.

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga
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(14) KFN.2022.172 805

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet -
Ljudanläggning - SMK Örkelljunga

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att tilldela SMK
Örkelljunga ett stöd till anläggning och verksamhet på 18 969
kronor för inköp av ny ljudanläggning.

Sammanfattning
SMK Örkelljunga ansöker om stöd till anläggning och verksamhet på
18 969 kr för att kunna köpa in en ljudanläggning med tillhörande
högtalare och förstärkare. De har en ljudanläggning idag som
uppskattas vara 20 år gammal och är uselt skick. Ljudanläggningen
behövs både för att kunna kommentera det som sker på banan och även
i undervisningssyfte.
Föreningen har planer på att ha träningstävlingar för att hjälpa nya
medlemmar in i sporten. Man vill kunna ge instruktioner via
högtalarsystemet när kursdeltagare befinner sig på banan. Detta är en
del av deras plan för att locka fler medlemmar till sig. Deras
verksamhet riktar sig såväl till gammal som ung. Föreningen genomför
ofta lovaktiviteter för barn i Örkelljunga kommun. De har ett stort
behov av att ha en fungerande ljudanläggning för sina evenemang. De
har även stora tävlingar i rally, och då behövs en välfungerande
ljudanläggning. SMK Örkelljunga är bland annat starkt bidragande till
Riksettanrallyt, som årligen arrangeras på Kristi Himmelfärds dag.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2023-02-27 och lämnar följande
förslag till beslut:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att tilldela
SMK Örkelljunga ett stöd till anläggning och verksamhet på 18 969
kronor för inköp av ny ljudanläggning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ansökan om anläggning och verksamhet SMK
Örkelljunga
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Ljudanläggning -
SMK Örkelljunga.pdf
Bilaga Ljudanläggning - SMK Örkelljunga.pdf
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Örkelljunga kommun
Webbplats

www.orkelljunga.se
E-post

E-post=xxxxxxxx@orkelljunga.se
Organisationsnr

212000-0878

Postadress

Kultur- och fritidsförvaltningen
286 80 Örkelljunga

Besöksadress

Storgatan 1
Telefon

0435-550 00 vx
Fax

0435-545 40
Bankgiro

5250-6847

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet –
ljudanläggning – SMK Örkelljunga

Förslag till beslut

Ej namngiven nämnd för samhällsbyggnad och kultur och fritid beslutar att
tilldela SMK Örkelljunga ett stöd till anläggning och verksamhet på 18 969
kronor för inköp av en ljudanläggning.

Beskrivning av ärendet

SMK Örkelljunga ansöker om stöd till anläggning och verksamhet på 18 969
kr för att kunna köpa in en ljudanläggning med tillhörande högtalare och
förstärkare. De har en ljudanläggning idag som uppskattas vara 20 år
gammal och är uselt skick. Ljudanläggningen behövs både för att kunna
kommentera det som sker på banan och även i undervisningssyfte.

Föreningen har planer på att ha träningstävlingar för att hjälpa nya
medlemmar in i sporten. Man vill kunna ge instruktioner via
högtalarsystemet när kursdeltagare befinner sig på banan. Detta är en del av
deras plan för att locka fler medlemmar till sig. Deras verksamhet riktar sig
såväl till gammal som ung. Föreningen genomför ofta lovaktiviteter för barn
i Örkelljunga kommun. De har ett stort behov av att ha en fungerande
ljudanläggning för sina evenemang. De har även stora tävlingar i rally, och
då behövs en välfungerande ljudanläggning. SMK Örkelljunga är bland
annat starkt bidragande till Riksettanrallyt, som årligen arrangeras på Kristi
Himmelfärds dag.

SMK Örkelljunga är en förening som har stora evenemang med mycket
publik att nå ut till med information. En ljudanläggning är en förutsättning
för att göra en bra upplevelse för publiken. Förvaltningen föreslår att
nämnden tilldelar föreningen ett stöd till anläggning och verksamhet på 18
969 kronor.

Konsekvenser för barn

De träningstävlingar som ska genomföras för nya medlemmar, som många
gånger är just barn och unga, kan bli lidande av att inte ha rätt utrustning.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Löfkvist, 0435-55039
malin.lofkvist@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)

Datum

2022-12-18



Örkelljunga kommun
Datum

2023-01-20
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2(2)

Ekonomiska konsekvenser

Om internbudgeten för 2023 fastslås enligt förvaltningens förslag så ryms
förslaget inom befintlig budget.

Malin Löfkvist

Kultur- och fritissamordnare



Ja

Ja

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till anläggning och verksamhet

Ärendenummer 221205-kof21-XN72

Inskickat 2022-12-05 10:40

Uppgifter om sökande

Förening SMK Örkelljunga

Kontaktperson Tobias Ebbesson

E-post tobbe@bengtiorkelljunga.se

Telefon 0709135234

Bankgiro/plusgiro 5040-6305

Organisationsnummer 837600-7632

Information och bilagor

Beskriv projektet och dess samhällsnytta Byta ut ljudanläggning på banan uppe på SMK

Riktar sig projektet mot barn och ungdomar, jämställdhet
eller integration?

Om ja, på vilket sätt? Vi anordnar prova på träningar med tidtagning samt
utbildning.

Totalkostnad för projektet 18969

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

Anordna några prova på helger och bjuda på fika eller
korv med bröd.

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Om ja, vem och hur stort är stödet/sponsringen? Ansökt hos Sparbanken Boken men vi fick inget bidrag
där.

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 18969

Bilagor

Filnamn: Ljudanläggning.png

Vilka konsekvenser blir det för föreningen om ansökan
inte beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Konsekvensen blir att vi inte kan anordna prova på helger
som vi vill och på det sättet inte kunna locka fler
ungdomar.

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga
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kommunkontor@orkelljunga.se 
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Ansökan om arrangemangsstöd -
Barnteaterföreställningen Osamsas - Örkelljunga
Riksteaterförening

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att
bevilja Örkelljunga Riksteaterförening ett förluststöd på maximalt
10 000 kronor. Stödet beräknas efter faktisk förlust och betalas ut
efter inlämnad redovisning.

Sammanfattning
Örkelljunga Riksteaterförening ansöker om arrangemangsstöd på
10 000 kronor för att kunna arrangera en barnteater, Osamsas
Barnteater med Teater3.
Föreställningen kommer visas i Forum, Sparbanken Boken Blackbox
och locka ungefär 60 besökare. Evenemanget är gratis för barn och
vänder sig till gruppen 4-8 år.
Ytterligare stöd på 6188 kronor har sökts från Riksteatern, medel har
ännu inte meddelats.
Gage, reseersättning, logi, traktamente och lokalhyra utgår med 21 626
kronor vilket ger ett underskott på 14 438 kr.

Arrangemangsstöd kan beviljas med max 10 000 kronor enligt
gällande regler för föreningsstöd.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2023-02-27 och lämnar följande
förslag till beslut:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att bevilja
Örkelljunga Riksteaterförening ett förluststöd på maximalt 10 000
kronor. Stödet beräknas efter faktisk förlust och betalas ut efter
inlämnad redovisning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse -Ansökan om arrangemangsstöd - Örkelljunga
Riksteaterförening
Ansökan om arrangemangsstöd - Barnteater Osamsas - Örkelljunga
Riksteaterförening.pdf
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Ansökan om arrangemangsstöd – Barnteater – 
Örkelljunga Riksteaterförening 

Förslag till beslut 
Kultur och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att bevilja Örkelljunga 
Riksteaterförening ett arrangemangsstöd på 10 000 kronor.  

Beskrivning av ärendet 
Örkelljunga Riksteaterförening ansöker om arrangemangsstöd på 10 000 
kronor för att kunna arrangera en barnteater, Osamsas Barnteater med 
Teater3. 
Föreställningen kommer visas i Forum, Sparbanken Boken Blackbox och 
locka ungefär 60 besökare. Evenemanget är gratis för barn och vänder sig till 
gruppen 4-8 år.  
Ytterligare stöd på 6188 kronor har sökts från Riksteatern, medel har ännu 
inte meddelats. Gage, reseersättning, logi, traktamente och lokalhyra utgår 
med 21 626 kronor vilket ger ett underskott på 14 438 kr. 
Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja Örkelljunga Riksteaterförening 
ett arrangemangsstöd på 10 000 kronor. 
Arrangemangsstöd kan beviljas med max 10 000 kronor enligt gällande 
regler för föreningsstöd.  
 
Konsekvenser för barn 
Beslutet kommer att påverka barn och ungas möjlighet att ta del av 
kulturevenemang. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inom stödet finns tillräckliga medel. 
 
Konsekvenser med anledning av diskriminering 
Beslutet bedöms inte ha påverkan på diskriminering. 
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Malin Löfkvist 
Kultur- och fritidshandläggare  

 
 
Bilagor 
"[Skriv text här]"  
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Fördelning av kulturstöd 2023

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås
besluta att fördela kulturstöd 2023 enligt nedan:

Sammanfattning
Föreningar söker detta stöd senast 1 februari för påbörjat
verksamhetsår. Vid ansökningstillfälle ska en planering för det
kommande året lämnas in där planerade utåtriktade aktiviteter mot
allmänheten redovisas samt vilka verksamheter som planeras för barn
och ungdom och/eller andra prioriterade grupper. Föreningen anger
också ev. möjlighet till utvecklad verksamhet.
Påminnelser för att ansöka om bidrag skickades till föreningar den 12
december, samt 2 och 17 januari.

Förening Belopp 2023
Fagerhults Framtid 15 000
Åsljunga Intresseförening 15 000
Värsjö Byalag 15 000
Yxenhults Byalag 10 000
Ekets Byggnadsförening UPA 10 000
Skånes Fagerhults bygdegårdsförening 8 000
Örkelljunga Hembygdsförening 20 000
Örkelljunga Fotoklubb 1 000
Örkelljunga Konstförening 12 000
Örkelljunga Teaterförening 25 000
Örkelljunga Vävstugeförening 2 000
Örkelljungabygdens Natur 14 000
Örkelljunga Biodlare 3 000
Örkelljunga Scoutkår 10 000
Skånes Fagerhults Scoutkår 8 000
PRO Örkelljunga 2 000
Värsjö Badplatsförening 2 000
Summa: 172 000
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Ärendets behandling i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2023-02-27 och lämnar följande
förslag till beslut:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås
besluta att fördela kulturstöd 2023 enligt nedan:

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ansökningar om kulturstöd 2023
Förslag med tidigare beslut kulturstöd-fördelning 2023

____________
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Förening Belopp 2023
Fagerhults Framtid 15 000
Åsljunga Intresseförening 15 000
Värsjö Byalag 15 000
Yxenhults Byalag 10 000
Ekets Byggnadsförening UPA 10 000
Skånes Fagerhults bygdegårdsförening 8 000
Örkelljunga Hembygdsförening 20 000
Örkelljunga Fotoklubb 1 000
Örkelljunga Konstförening 12 000
Örkelljunga Teaterförening 25 000
Örkelljunga Vävstugeförening 2 000
Örkelljungabygdens Natur 14 000
Örkelljunga Biodlare 3 000
Örkelljunga Scoutkår 10 000
Skånes Fagerhults Scoutkår 8 000
PRO Örkelljunga 2 000
Värsjö Badplatsförening 2 000
Summa: 172 000
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Föreningar ansöker om kulturstöd 2023 
Föreningar söker detta stöd senast 1 februari för påbörjat verksamhetsår. Vid 
ansökningstillfälle ska en planering för det kommande året lämnas in där 
planerade utåtriktade aktiviteter mot allmänheten redovisas samt vilka 
verksamheter som planeras för barn och ungdom och/eller andra prioriterade 
grupper. Föreningen anger också ev. möjlighet till utvecklad verksamhet.  
Påminnelser för att ansöka om bidrag skickades till föreningar den 12 
december, samt 2 och 17 januari. 
Föreningar som ansökt presenteras i ankomstordning.  

 
Fagerhults Framtid 
Fagerhults Framtid anordnar aktiviteter som riktar sig till alla i hela byn. En 
återkommande aktivitet för de minsta mellan 3 och 9 år är barngymnastik, 
två grupper träffas en gång i veckan. 
Föreningen presenterar en planering som sträcker sig över hela året. 
Aktiviteterna är gratis så att alla i byn ska kunna delta och ha roligt 
tillsammans. Allt från midsommarfirande, tipspromenader och lovaktiviteter 
arrangeras. 2022 hade de bland annat en spökvandring som drog 550 
deltagare.    
 
Örkelljunga Scoutkår 
Kåren presenterar en planering för 2023 där de riktar sig till sin 
kärnverksamhet barn och ungdomar mellan 8–19 år. De träffas varannan 
vecka och planerar sina möten i enlighet med scouternas ideologi. 
Vissa aktiviteter som valborg och julskyltning vänder sig till allmänheten då 
de har samarbeten med andra aktörer i kommunen.  
 
Värsjö Byalag 
Föreningen presenterar en verksamhetsplan för 2023. De har ett stort 
program med bland annat promenader, boule, spelkvällar och grillning 
varvat med utbildning i hjärtlungräddning och föreläsning. De ska börja 
bygga vindskydd som de fått bidrag till från Sparbanksstiftelsen Röke. De 
ska även byta tak vid köksingången på Värsjö Medborgarhus. 
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Föreningen arrangerar aktiviteter inom kultur, natur, historia och nöje för 
allmänheten. De driver Värsjö medborgarhus, lekplatsen och idrottsplatsen i 
byn.  
 
Skånes Fagerhults Scoutkår 
Kåren har en verksamhetsplan för 2023 som vänder sig främst till ungdomar 
i åldern 7-20 år. De har regelbundna träffa 2 gånger per vecka, och några 
heldags-träffar. De har också hajker och övernattningar några gånger per 
termin. Utöver det har de planerat två längre läger under våren och 
sommaren. 
Kåren har verksamhet som riktar sig till allmänheten. De har ett 
valborgsfirande och även en tanke att göra någon annan aktivitet i samarbete 
med andra föreningar i byn. 
 
Värsjöns Badplatsförening 
2023 planerar föreningen att hålla ett årsmöte då de också tänker passa på att 
ha en uppfräschning av badplatsen. Utöver det planerar de att arrangera 
grillkvällar för allmänheten vid badplatsen. 
 
Skånes Fagerhults Bygdegårdsförening 
Föreningen har planerat att ha en smådjursmarknad 15 maj. De har också ett 
årsmöte bokat den 6 mars. På sitt årsmöte kommer de att planera sin 
verksamhet för året. 
 
Örkelljunga biodlarförening 
Föreningen har planerat 6 föreningsträffar utöver sitt årsmöte under 2023. 
De planerar även att ha en nybörjarkurs till hösten. Kursen kommer att pågå 
vid 6 tillfällen. Allmänheten är välkommen på de flesta träffar som anordnas. 
 
Åsljunga intresseförening 
Föreningen är aktiv och har mycket inplanerat. De har gemensamma sopp-
luncher och fika-pauser med föredrag. De har sitt årsmöte och de lägger ut 
badbryggor och firar midsommar traditionellt. Och de tänker ha ett Åsljunga 
Grand-Prix på cykel, med blåbärspaus och en grillfest som avslutning. 
 
Örkelljunga hembygdsförening 
År 2023 planerar hembygdsföreningen för att kunna genomföra sina årliga 
arrangemang med inslag av kulturhistoriska aktiviteter, teater, 
musikunderhållning, marknader, traditionellt midsommarfirande samt att 
under högsäsong hålla öppet i utställningar och museum. I år arbetar 
föreningen också med fokus mot att utveckla den pedagogiska 
verksamheten. Bland annat genom skapandet av en lekhörna för barn i en av 
utställningslokalerna. För att kunna göra detta är föreningen beroende av 
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ideella krafter men också av anställd personal. Örkelljunga 
hembygdsförening har en heltidsanställd rustmästare och en deltidsanställd 
verksamhetsledare.  
 
Örkelljungabygdens natur 
 
Programmet för 2023 planeras halvårsvis hos föreningen. Under första 
halvan av åter har de planerat 7 exkursioner, 3 bildföredrag, 1 arbetsdag i 
biparadiset, 1 holkspikning och 1 botanik-cirkel. Alla deras evenemang är till 
för allmänheten. Höstens program kommer ut i juni månad. 
 
Örkelljunga Fotoklubb 
 
Verksamheten i Örkelljunga Fotoklubb präglas i stor utsträckning av 
”lärande av varandra”, att under trevliga former dela med sig av sin kunskap 
inom något område till andra. Det gäller nya, såväl som gamla, medlemmar. 
Denna kunskap kan bestå i allt från någon specifik fototeknisk utmaning, 
hantering och justering av bildfiler i datorn, till inspirerande bildvisningar. I 
grunden handlar allt om vad och hur man kan berätta med bilder. Många av 
klubbens medlemmar har naturen som sitt främsta fotomotiv och där ges det 
många möjligheter att finna inspiration till sitt skapande i en naturskön bygd 
som Örkelljunga Kommun. Aktiviteterna är riktade till deras medlemmar. 
 
Örkelljunga Riksteaterförening 
 
Föreningen jobbar med att få sponsorer och med att hålla biljettpriser på en 
bra nivå. De har i nuläget 10 föreställningar inplanerade, varav 3 är 
barnföreställningar. Det kommer dessutom att fyllas på i programmet efter 
hand. Barnföreställningarna är gratis att gå på. Det är även en föreställning 
på Hjälmsjöborg med Malmö Opera som kommer vara gratis. 
 
Ekets Byggnadsförening 
 
Ekets byggnadsförening utgår från Ekets bygdegård dit alla är välkomna, 
stora som små. De har under året planerat för tipsrundor med efterföljande 
fika för att öka gemenskapen i bygden. De tänker också ha en 
Hemvändardag för att uppmuntra de som växt upp i bygden att ”komma 
hem” och träffas. Föreningen tänker också anordna en tjejträff med 
modevisning från lokal butik, en höstmiddag och en stor loppis i juli månad. 
Ytterligare evenemang kommer att läggas till efter hand. 
 
Örkelljunga konstförening 
2023 kommer det att genomföras 8 utställningar i Konsthallen på 
Kulturhuset. Föreningen har också planer på att ha lovaktiviter för barn, 
vilka brukar vara uppskattade. De tänker också genomföra workshops för 
vuxna under året.  
 
Yxenhults Byalag 
Byalaget har planerat att genomföra 5 aktiviteter under året. De har också 
återkommande familjegympa varje vecka under 6 av årets månader. Alla 
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aktiviteter är till för alla, stora som små. Föreningen har även några förslag 
på aktiviteter som inte är klubbade i nuläget, där man tittar på lösningar för 
att genomföra dem. 
 
Örkelljunga PRO 
Föreningen har öppet hus varje måndag 10-12 då alla medlemmar är 
välkomna. Under året har de också planerat för seniordans, canasta, sy- och 
hobbygrupp, bingoträffar, boule och bangolf. De kommer ha trivselmöten 
och årsmöte, våffelfest, modevisningar, päregille, julfest och massa annat. 
Alla aktiviteterna är riktade till medlemmar, förutom 2 fester som är öppna. 
 
Örkelljunga vävstuga 
Föreningen tar emot barn och unga på lovaktiviteter. De har träffar när de 
väver och de är ute och visar upp sin teknik på Ingeborrarpsdagarna. 
Tillsammans har de också planerat att åka på utflykt till en annan vävstuga 
för ett studiebesök. De är också alltid öppna för besökare som vill se vad de 
gör eller som vill lära sig väva. Utflykten är enbart för medlemmar, övrig 
verksamhet är för allmänheten. 
 
STUGANS Kultur- och teaterförening 
Föreningen presenterar ett program för 2023 som vänder sig till alla, gammal 
som ung. De har sommarunderhållning och väsenvandringar i Karsatorp som 
genomförs utomhus. De genomförde i höstas en berättarafton som var 
uppskattad och som de planerar att fortsätta med. 
(Ansökningen kom in den 8 februari) 
 

 
 

 

Malin Löfkvist 
Kultur- och fritidssamordnare  

 
 



Förslag till fördelning av kulturstöd 2023

Förening 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Backakören 8 000 8 000 6 000 6 000 5 000 8 000 8 000 8 000 8 000 10 000 0
Ekets Framtid 0 0 1 000 2 000 3 000 9 000 5 000 3 000 0 0 0
 Fagerhults Framtid 0 5 000 8 000 7 000 6 000 9 000 9 000 9 000 0 15 000 15 000
Harbäckshults byaförening 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 6 000 3 000 3 000 0 0
Åsljunga Intresseförening 6 000 6 000 8 000 7 000 7 000 12 000 12 000 12 000 12 000 15 000 15 000
Värsjö byalag 6 000 6 000 8 000 7 000 7 000 12 000 12 000 12 000 12 000 15 000 15 000
Yxenhults Byalag 6 000 6 000 6 000 0 8 000 10 000
Ekets byggnadsförening UPA 10 000 10 000 7 000 6 000 6 000 12 000 12 000 12 000 12 000 15 000 10 000
Skånes Fagerhults bygdegårdsförening 12 000 12 000 7 000 6 000 6 000 10 000 10 000 12 000 12 000 0 8 000
Örkelljunga Hembygdsförening 0 0 10 000 10 000 9 000 15 000 16 000 12 000 0 15 000 20 000
IFALL - integration för alla 0 0 10 000 8 000 8 000 10 000 9 000 6 000 0 0 0
Örkelljunga Dragspelsgille 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 4 000 4 000 0 0 0
Örkelljunga Fotoklubb 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 3 000 4 000 3 000 3 000 4 000 1 000
Örkelljunga Konstförening 12 000 12 000 10 000 8 000 8 000 12 000 11 000 11 000 11 000 12 000 12 000
Örkelljunga Teaterförening 18 000 18 000 8 000 8 000 9 000 15 000 15 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Örkelljunga Vävstugeförening 5 000 7 000 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000
Örkelljungabygdens Folkdanslag 10 000 10 000 10 000 8 000 7 000 10 000 10 000 8 000 8 000 9 000 0
Örkelljungabygdens Natur 3 000 3 000 6 000 6 000 7 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 14 000
Film i Örkelljunga 3 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 000 0
Örkelljunga Biodlare 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 3 000
Stugans Kultur- och Teaterförening 2 000 8 000 8 000 9 000 9 000 9 000 0
Örkelljunga Scoutkår 5 000 5 000 7 000 10 000
Skånes Fagerhults Scoutkår 5 000 0 0 8 000
Örkelljunga Gospel 3 000 3 000 3 000 3 000 0
PRO Örkelljunga 2 000
Värsjö Badplatsförening 2 000
Summa: 96 000 kr  103 000 kr  106 000 kr  96 000 101 000 192 000 192 000 200 000 155 000 185 000 172 000
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Biblioteksverksamhet i Skånes Fagerhult

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att ge
förvaltningen i uppdrag att omfördela tilldelade resurser för att
utveckla biblioteksbilens verksamhet och att filialbiblioteket som
finns på Bokelundaskolan övergår helt till
skolbiblioteksverksamhet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt kultur- och
fritidsförvaltningen att se över hur biblioteksverksamheten i Skånes
Fagerhult kan utvecklas. (KSAU § 24, 22-02-09)
Filialbiblioteket i Skånes Fagerhult fortsätter sin negativa trend med
minskning i både antal besökare och lån. Ofta arbetar därför
bibliotekarien i folktom lokal. Eftersom vi ser stora
utvecklingsmöjligheter med biblioteksbilen föreslås att tilldelade
resurser omfördelas till utveckling av denna verksamhet och att
filialbiblioteket som finns på Bokelundaskolan övergår helt till
skolbiblioteksverksamhet.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2023-02-27 och lämnar följande
förslag till beslut:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att ge
förvaltningen i uppdrag att omfördela tilldelade resurser för att utveckla
biblioteksbilens verksamhet och att filialbiblioteket som finns på
Bokelundaskolan övergår helt till skolbiblioteksverksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse biblioteksverksamhet Skånes Fagerhult.pdf

____________
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Förslag till utveckling av biblioteksverksamheten  

Förslag till beslut 

Att kultur-och samhällsutvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
omfördela tilldelade resurser för att utveckla biblioteksbilens verksamhet och 

att filialbiblioteket som finns på Bokelundaskolan övergår helt till 

skolbiblioteksverksamhet.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt kultur- och 

fritidsförvaltningen att se över hur biblioteksverksamheten i Skånes 

Fagerhult kan utvecklas. (KSAU § 24, 22-02-09) 

Filialbiblioteket i Skånes Fagerhult fortsätter sin negativa trend med 

minskning i både antal besökare och lån. Ofta arbetar därför bibliotekarien i 

folktom lokal. Eftersom vi ser stora utvecklingsmöjligheter med 

biblioteksbilen föreslås att tilldelade resurser omfördelas till utveckling av 

denna verksamhet och att filialbiblioteket som finns på Bokelundaskolan 

övergår helt till skolbiblioteksverksamhet.  
 

Utlåns- och besöksstatistik 

Filialen i Skånes Fagerhult visade föregående år på en fortsatt minskning. I 

jämförelse med år 2021 handlar det om 46% för besöken och 29% för lånen: 

2021: 222 besökare och 503 lån 

2022: 121 besökare och 359 lån 

Biblioteksbilens verksamhet visade samtidigt på en ökning med 307% för 

besöken och 39% för lånen: 

2021: 166 besökare och 483 lån 

2022: 676 besökare och 790 lån 
 

Påverkan för besökare 

Biblioteksbilens utvecklingspotential är stor och eftersom den inte är bunden 

till någon plats kan vi nå ut till alla delar av kommunen. Våra 

kommuninvånare påverkas därför i positiv bemärkelse eftersom vi kan 

erbjuda biblioteksverksamheten till fler. 
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Besökare som använder filialen idag påverkas inte nämnvärt. Huvudparten 

kommer enbart för att återlämna sina lån och hämta reserverade böcker 

vilket också är möjligt vid biblioteksbilen. En förklaring till minskningen av 

besök på filialen är att vi ser hur flera valt att göra sina ärenden vid 

biblioteksbilen eller på huvudbiblioteket i stället. Vid enstaka tillfällen 

kommer någon för att koppla upp sig på det trådlösa nätverket men den 

möjligheten finns också vid biblioteksbilen.  
 

Påverkan för skolan 

För skolans del innebär det en stor fördel då de får ett renodlat skolbibliotek 

med lokaler och medier anpassade helt för skolverksamheten. 
 

Påverkan för bibliotekspersonalen 

En bibliotekarie har hand om både skol- och folkbiblioteksverksamheten och 

förslaget gynnar arbetssituationen på flera sätt. Ensamarbete i en 

undanskymd lokal på kvällstid försvinner. Bibliotekarien kan vara delaktig 

med övriga kolleger i det kollegiala samarbetet och lärandet vilket stärker 

samhörighet och höjer kompetens i hela arbetsgruppen. Det blir betydligt 

enklare att utforma lokalen och anpassa medier för enbart skolverksamhet 

vilket underlättar och stimulerar arbetet. 
 

Konsekvenser för barn 

Positiva konsekvenser då de får ett skolbibliotek mer ändamålsenligt för 

skolverksamheten samt att de på fritiden har möjlighet att nyttja 

biblioteksbilen.  
 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga förutom bättre utnyttjande av resurser. 
 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Biblioteksbilen är lika för alla. 

 

 

Kristofer Johansson, Förvaltningschef 

Anna Persson, Tf bibliotekschef 

 

Anna Persson 

Tf bibliotekschef 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 2023-03-13
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(18) KSUN.2023.48

Ändring av sammanträdesdatum

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens beslut

Sammanfattning
2023-04-12 sammanfaller Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens
sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum för Kultur-
och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde föreslås ändras till
2023-04-11.

____________

Expedieras till:
Nämndens ledamöter och ersättare
Samhällsbyggnadschef



Sammanträdesprotokoll 2023-03-13
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(19) KSUN.2023.18

Ärendelista från samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslag till beslut
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att lägga
informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Ärendelistor från samhällsbyggnadsförvaltningen avseende bygglov,
tillsyn och Bygg-Miljö och Allmänt för perioden 2022-01-01--
2022-02-28.

Beslutsunderlag
TILLSYN 20230201--20230228
TILLSYN 20230101--20230131
Bygglov 20230201--20230228
Bygglov 20230101--20230131
BMA 20230201--20230228
BMA 20230101--20230131

____________

Expedieras till:



Ärendelista TILLSYN 20230201--20230228

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Leif Åke Jonny Sigbo 221 Maria Paulsson 2023-02-08TILLSYN.2023.3

TILLSYN - ovårdad tomt

Sandra Persson

Akwasi Appiagyei Junior Nti-Karikari

00 Maria Paulsson 2023-02-08TILLSYN.2023.4

TILLSYN - olovlig byggnation

Mikael Dahl

Pontus Dahl

00 Maria Paulsson 2023-02-08TILLSYN.2023.5

TILLSYN - bygglov för 2 lägenheter?

Monica Heitmann 00 Maria Paulsson 2023-02-13TILLSYN.2023.6

TILLSYN - olovlig fasadändring samt altanbygge

Amy Yuan Andersson 221 Christina Breili 2023-02-14TILLSYN.2023.7

TILLSYN - olovlig byggnation

STADSFASTIGHETER I ÖRKELLJUNGA AB00 Maria Paulsson 2023-02-17TILLSYN.2023.8

TILLSYN - förvanskning, avsaknad av bygglov

Peter Jansson

Petra Jansson

00 Maria Paulsson 2023-02-17TILLSYN.2023.9

TILLSYN - förvanskning, ej bygglov för fasadändring

Erik Jespersen 221 Maria Paulsson 2023-02-23TILLSYN.2023.10

TILLSYN - Olovlig byggnation samt störande verksamhet

Fagerhultfastigheter 1 AB 221 Maria Paulsson 2023-02-23TILLSYN.2023.11

TILLSYN - Besiktning av mortordriven anordning (hiss) ej godkänd

Skåneportens Fisk & vilt AB 221 Maria Paulsson 2023-02-27TILLSYN.2023.12

TILLSYN - Olovligt uppställd husvagn som boende

Antal ärenden: 10

2023-03-03 11:57:33 Sida 1 av 1



Ärendelista TILLSYN 20230101--20230131

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Ylva Svensson

Stig Arne Svensson

221 Maria Paulsson 2023-01-16TILLSYN.2023.1

TILLSYN - Nedskräpning av tomt

Phål Anders Larsson 221 Christina Breili 2023-01-19TILLSYN.2023.2

TILLSYN - otillåten byggnation av komplementbyggnad

Antal ärenden: 2

2023-03-03 11:51:46 Sida 1 av 1



Ärendelista BYGG 20230201--20230228

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Eva Siekas Rosendahl

Stefan Rosendahl

Eva Siekas Rosendahl

235 Christina Breili 2023-02-01BYGG.2023.21

Anmälan för eldstad och rökkanal

Dick Nelson

Annika Hansson Nelson

Dick Nelson

235 Christina Breili 2023-02-03BYGG.2023.22

Anmälan för eldstad och rökkanal

Tuan Nguyen

Mikael Klitgaard

Tuan Nguyen

231,09 Christina Breili 2023-02-08BYGG.2023.23

Bygglov - ansökan för uppsättning av fasadskylt

Ann-Katrin Larsson

Ann-Katrin Larsson

Tomas Flink

231,01 Malin Johansson 2023-02-10BYGG.2023.24

Bygglov - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Tony Ljungdahl

Carola Netzén

Tony Ljungdahl

235 Christina Breili 2023-02-13BYGG.2023.25

Anmälan för eldstad och rökkanal

Stig Arne Kjällström

Stig Kjellström

235 Christina Breili 2023-02-14BYGG.2023.26

Anmälan för eldstad och rökkanal

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Camilla Werme

Örkelljunga kommun

233 Malin Johansson 2023-02-15BYGG.2023.27

Bygglov - ombyggnad av NO sal på Kungsskolan

Leif Reine Morgan Nilsson

Morgan Nilsson

235 Christina Breili 2023-02-15BYGG.2023.28

Anmälan för eldstad och rökkanal

Sami Post

Simon Månsson

Nicolai Post

Sami Post

237 Malin Johansson 2023-02-17BYGG.2023.29

Ansökan - förhandbesked

Naomi Bengtsson

Naomi Bengtsson

Naomi Bengtsson

Patrik Bengtsson

235 Malin Johansson 2023-02-17BYGG.2023.30

Anmälan för eldstad och rökkanal

Erik Andersson

Elina Svensson

2023-03-03 11:58:39 Sida 1 av 2



Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Erik Andersson

231,31 Maria Paulsson 2023-02-21BYGG.2023.31

Bygglov - byte av fönster

Linda Wahlström

Linda Wahlström

235 Malin Johansson 2023-02-22BYGG.2023.32

Anmälan för eldstad och rökkanal

WBF Bygg & Fastigheter AB

WBF Bygg & Fastigheter AB

231,30 Maria Paulsson 2023-02-23BYGG.2023.33

Bygglov - ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus

Nathalie Alfsson

Nathalie Alfsson

231,23 Malin Johansson 2023-02-23BYGG.2023.34

Anmälan - nybyggnad av Attefallskomplementbyggnad (växthus)

ÅSLJUNGA PALLEN AKTIEBOLAG

Mats Olsson

Åsljunga Pallen Aktiebolag

231,16 Maria Paulsson 2023-02-24BYGG.2023.35

Bygglov - ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak över såghus

ÖRKELLJUNGA FJÄRRVÄRMEVERK
AKTIEBOLAG

Örkelljunga Fjärrvärme AB

238 Maria Paulsson 2023-02-27BYGG.2023.36

Ansökan om marklov/solcellsanläggning

EMC Fastigheter AB

EMC Fastigheter AB

231,31 Maria Paulsson 2023-02-27BYGG.2023.37

Bygglov - Fasadändring flerbostadshus samlingslokal i källarplan

KRISTNA SKOLFÖRENINGEN I
ÖRKELLJUNGA

Kristna Skolföreningen i Örkelljunga

233 Maria Paulsson 2023-02-28BYGG.2023.38

Bygglov - om- och tillbyggnad av storkök

Antal ärenden: 18

2023-03-03 11:58:39 Sida 2 av 2



Ärendelista BYGG 20230101--20230131

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Mindaugas Jazdauskas

Rasa Jazdauske

Mindaugas Jazdauskas

238,1 Christina Breili 2023-01-02BYGG.2023.1

Anmälan - attefallstillbyggnad

Hans-Åke Christer Jönsson

Hans-Åke Jönsson

235 Malin Johansson 2023-01-04BYGG.2023.2

Anmälan - eldstad och rökkanal

E.ON Energidistribution AB

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

E.ON Energidistribution AB

Thomas Öhrn

233,02 Malin Johansson 2023-01-09BYGG.2023.3

Bygglov - nybyggnad av nätstation

Thomas Håkansson

Annika Söderholm Håkansson

Thomas Håkansson

Ingvar Persson

Ingvar persson

231,02 Christina Breili 2023-01-09BYGG.2023.4

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten ÅKARP 4:25, Vilovägen 1

Lisbeth Söholm Helbl

Lisbeth Söholm Helbl

235 Malin Johansson 2023-01-10BYGG.2023.5

Anmälan - eldstad/rökkanal

Jan Gustav Eriksson

Eva-Britt Kristina Eriksson

Jan Eriksson

235 Christina Breili 2023-01-10BYGG.2023.6

Anmälan för eldstad/rökkanal

Johan Gunnarssons Entreprenad AB

Rune Liljedahl

Johan Gunnarssons Entreprenad AB

233 Malin Johansson 2023-01-10BYGG.2023.7

Bygglov - nybyggnad av biltvätt

Thomas Engström

Thomas Engström

235 Christina Breili 2023-01-13BYGG.2023.8

Anmälan för eldstad

Areco Fagerhult 1:69 AB

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Anders Hinn

Areco Fagerhult 1:69 AB

232,01 Malin Johansson 2023-01-16BYGG.2023.9

Bygglov - nybyggnad av industribyggnad (produktionslokal)

Jose Vidal Fuenzalida

Kerstin Vidal Faller

Jose Vidal Fuenzalida

235 Malin Johansson 2023-01-16BYGG.2023.10

Anmälan för eldstad och rökkanal

2023-03-03 11:48:28 Sida 1 av 2



Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Bengt-Olof Hällmyr

Christina Hällmyr

Bengt-Olof Hällmyr

235 Christina Breili 2023-01-19BYGG.2023.11

Anmälan för eldstad och rökkanal

Kaj Otto Sigvard Björklund

Kaj Otto Sigvard Björklund

238 Malin Johansson 2023-01-19BYGG.2023.12

Marklov- ansökan om marklov

Jonny Melin

Lena Melin

Jonny Melin

235 Malin Johansson 2023-01-19BYGG.2023.13

Anmälan för eldstad och rökkanal

Annette Eliasson

Joakim Eliasson

Annette Eliasson

235 Christina Breili 2023-01-25BYGG.2023.14

Anmälan för eldstad och rökkanal

Ilkka Luostarinen

Eva Luostarinen

Ilkka Luostarinen

235 Malin Johansson 2023-01-25BYGG.2023.15

Anmälan för eldstad och rökkanal

ÖRKELLJUNGABOSTÄDER AKTIEBOLAG

Örkelljunga bostäder

Örkelljunga bostäder

231,31 Christina Breili 2023-01-26BYGG.2023.16

Bygglov - ansökan om fasadändring, ändrad användning och tillbyggnad av balkong

Joel Holmqvist

Joel Holmqvist

235 Malin Johansson 2023-01-26BYGG.2023.17

Anmälan för installation kassett

SPECIALFASTIGHETER SVERIGE AB

Specialfastigheter Sverige AB

Maya Osman

Specialfastigheter Sverige AB

Maya Osman

236 Malin Johansson 2023-01-27BYGG.2023.18

Anmäla - rivningsanmälan

Kristoffer Andersson

Kristoffer Andersson

235 Christina Breili 2023-01-31BYGG.2023.19

Anmälan för eldstad av enbostadshus på fastigheten SKJUTBANAN 7, Lyckstavägen 36

Peter Munthe-Brun

JAN MUNTHE-BRUN

Peter Munthe-Brun

234,02 Malin Johansson 2023-01-31BYGG.2023.20

Bygglov - ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Antal ärenden: 20

2023-03-03 11:48:28 Sida 2 av 2



Ärendelista BMA 20230201--20230228

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Kent Larsson

Emmie Gustafsson

Kent Larsson

200 Maria Paulsson 2023-02-03BMA.2023.2

Beställning av  husutstakning

Craftor AB

Craftor AB

200 Maria Paulsson 2023-02-06BMA.2023.3

Beställning av husutstakning

Brännborn Fastigheter AB

JKAB Arkitekter AB

JKAB Arkitekter AB

200 Maria Paulsson 2023-02-06BMA.2023.4

Beställning av förenklad nybyggnadskarta

Wbf bygg & fastigheter AB

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Wbf bygg & fastigheter AB

200 Maria Paulsson 2023-02-06BMA.2023.5

Beställning av förenklad nybyggnadskarta

Bennie Dalka

Bennie Dalka

200 Maria Paulsson 2023-02-14BMA.2023.6

Beställning av förenklad nybyggnadskarta

Antal ärenden: 5

2023-03-03 11:59:36 Sida 1 av 1



Ärendelista BMA 20230101--20230131

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Maria Månsson Brink 2023-01-31BMA.2023.1

Beslut om framtagande av miljökonsekvensbeskrivning för nyanläggning av solceller på fastigheten Östra
Spång 6:8 i Örkelljunga kommun

Antal ärenden: 1

2023-03-03 11:50:10 Sida 1 av 1



Sammanträdesprotokoll 2023-03-13
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(20) KSUN.2023.19

Delegationsärenden

Förslag till beslut
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att lägga
anmälningarna av delegationsbeslut för perioden 2023-01-01--
2023-02-28 till handlingarna

Sammanfattning
Delegationsärenden från samhällsbyggnad och kultur och fritid för
perioden 2023-01-01--2023-02-28.

Beslutsunderlag
Delegation 20230201--20230228
Delegation 20230101--20230131

____________

Expedieras till:



Delegationsbeslut
2023-02-01 - 2023-02-28

BYGG.2023.18 Beslut StartB

LJUNGASKOG 15:28 Beslutsdatum 2023-02-14

BeslutsfattareLjungaskog 200 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD73

Maya Osman Anmäla - rivningsanmälan

Box 714

251 07 HELSINGBORG

BYGG.2023.22 Beslut StartB

STORA BJÄLKABYGGET
1:28

Beslutsdatum 2023-02-10

BeslutsfattareStora Bjälkabygget 1360 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD67

Annika Hansson Nelson Anmälan för eldstad och rökkanal

PAVILJONGGÅNGEN 16

25451 HELSINGBORG

BYGG.2021.16 Beslut SlutB

VARGEN 1 Beslutsdatum 2023-02-02

BeslutsfattareÄngelholmsvägen 23 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD51

Christian Westring Bygglov för nybyggnad av padelhall och förråd-/lagerbyggnad

BYGG.2022.180 Beslut SlutB

GRENEN 5 Beslutsdatum 2023-02-03

BeslutsfattareGamla Hallandsvägen 27 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD53

Herbert Gjedved Anmälan för eldstad och rökkanal

GAMLA HALLANDSVÄGEN 27

28636 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.253 Beslut ÅTER

METSPÖET 3 Beslutsdatum 2023-02-09

BeslutsfattareSutarestigen 10 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28635 Örkelljunga BD65

Hannibal Wedel Fléron Nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintlig byggnad

Markebaekvej 5C

Dk-332
0

Skaevinge



BYGG.2022.132 Beslut SlutB

ÖSTRA SPÅNG 4:50 Beslutsdatum 2023-02-07

BeslutsfattareSkåneporten 12 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28638 Örkelljunga BD61

Lars Nylén Ansökan - Solcellsanläggning och uppförande av container
(brandsäker förvaring av batteri)

BYGG.2022.189 Beslut StartB

FASALT 1:14 Beslutsdatum 2023-02-08

BeslutsfattareÖstanvindsvägen 12 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD62

Anders Svengren Ansökan - Nybyggnation av fritidshus

Vitasjöstigen 5

286 74 SKÅNES FAGERHULT

BYGG.2018.2 Beslut SlutB

VEMMENTORP 4:65 Beslutsdatum 2023-02-13

BeslutsfattareVandrarvägen 1 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD70

Carl Gösta Anders Larsson Bygglov för nybyggnad av förråd och carport på fastigheten
VEMMENTORP 4:65, Vandrarvägen 1

GÖSARPSVÄGEN 14

26357 HÖGANÄS

BYGG.2022.207 Beslut SlutB

MÅRDEN 19 Beslutsdatum 2023-02-01

BeslutsfattareÄngelholmsvägen 22 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD48

Maria Rodin Matuzovic Ansökan - bygglov för tillbyggnad, fasadändring och ändrad
användning av komplementbyggnad samt rivning av del

ÄNGELHOLMSVÄGEN 22

28636 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.246 Beslut Beviljat

SONNARP 1:130 Beslutsdatum 2023-02-20

Beslutsfattare Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD77

Ingvar Persson Ansökan - förhandsbesked nybyggnad av fritidshus

Almliden 48

286 36 ÖRKELLJUNGA



BYGG.2023.21 Beslut StartB

MURAREN 4 Beslutsdatum 2023-02-03

BeslutsfattareHässleholmsvägen 30 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28635 Örkelljunga BD55

Eva Siekas Rosendahl Anmälan för eldstad och rökkanal

JÄRNVÄGSGATAN 12 B LGH 0901

26232 ÄNGELHOLM

BYGG.2023.13 Beslut StartB

MATTARP 1:13 Beslutsdatum 2023-02-02

BeslutsfattareMattarp 1558 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD50

Jonny Melin Anmälan för eldstad och rökkanal

Mattarp 1558

286 92 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2023.28 Beslut StartB

SKARPSKYTTEN 4 Beslutsdatum 2023-02-20

BeslutsfattareSkytteparksvägen 100 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28637 Örkelljunga BD76

Leif Reine Morgan Nilsson Anmälan för eldstad och rökkanal

SKYTTEPARKSVÄGEN 100

28637 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.43 Beslut SlutB

ÖSTRA SPÅNG 4:51 Beslutsdatum 2023-02-06

BeslutsfattareSkåneporten 18 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28638 Örkelljunga BD57

BBC Mark AB Ansökan - uppsättning av fasadskyltar

Box 64

286 21 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2023.15 Beslut SlutB

KILLHULT 3:82 Beslutsdatum 2023-02-07

BeslutsfattareKillhult 7135 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28674 Skånes Fagerhult BD58

Eva Luostarinen Anmälan för eldstad och rökkanal

KILLHULT 7135

28674 SKÅNES FAGERHULT



BYGG.2022.205 Beslut AVSLUT

TRULSABYGGET 1:39 Beslutsdatum 2023-02-13

BeslutsfattareTrulsabygget 8775 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28674 Skånes Fagerhult BD69

Jim Nordqvist Ansökan - bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Trulsabygget 8775

286 74 SKÅNES FAGERHULT

BYGG.2023.4 Beslut Beviljat

ÅKARP 4:25 Beslutsdatum 2023-02-24

BeslutsfattareVilovägen 1 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD82

Annika Söderholm Håkansson Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
ÅKARP 4:25, Vilovägen 1

INDUSTRIGATAN 2

26538 ÅSTORP

BYGG.2023.27 Beslut Beviljat

RAPPHÖNAN 3 Beslutsdatum 2023-02-28

BeslutsfattareKungsvägen 16 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28634 Örkelljunga BD83

Camilla Werme Bygglov - ombyggnad av NO sal på Kungsskolan

Västra Kyrkogatan 4

262 37 ÄNGEHOLM

BYGG.2021.75 Beslut SlutB

SÄLLERÅS 2:28 Beslutsdatum 2023-02-07

BeslutsfattareRingvägen 5 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28673 Skånes Fagerhult BD60

Nolato Lövepac AB Anmälan för ändring av bärande konstruktion

Ringvägen 5

286 73 SKÅNES FAGERHULT

BYGG.2021.126 Beslut Int. SLUTB

KILLHULT 3:122 Beslutsdatum 2023-02-14

BeslutsfattareSjöfågelvägen 7 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28674 Skånes Fagerhult BD72

Charlotte Andersson Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
carport/förråd



BYGG.2023.13 Beslut SlutB

MATTARP 1:13 Beslutsdatum 2023-02-23

BeslutsfattareMattarp 1558 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD80

Jonny Melin Anmälan för eldstad och rökkanal

Mattarp 1558

286 92 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2023.19 Beslut StartB

SKJUTBANAN 7 Beslutsdatum 2023-02-03

BeslutsfattareLyckstavägen 36 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28635 Örkelljunga BD54

Kristoffer Andersson Anmälan för eldstad av enbostadshus på fastigheten
SKJUTBANAN 7, Lyckstavägen 36

LYCKSTAVÄGEN 36

28635 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2023.10 Beslut StartB

ÄRLAN 8 Beslutsdatum 2023-02-10

BeslutsfattareSkogavägen 22 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28631 Örkelljunga BD66

Jose Vidal Fuenzalida Anmälan för eldstad och rökkanal

Skogavägen 22

286 31 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2023.26 Beslut StartB

KOPPLET 1 Beslutsdatum 2023-02-20

BeslutsfattareTurabyggevägen 9 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28633 Örkelljunga BD75

Stig Arne Kjällström Anmälan för eldstad och rökkanal

TURABYGGEVÄGEN 9

28633 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.209 Beslut StartB

BJÖRNAMOSSA 1:16 Beslutsdatum 2023-02-07

BeslutsfattareBjörnamossa 308 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD59

Lars Stanley Ansökan - nybyggnad av fritidshus

Tunvägen 2 H

262 65 ÄNGELHOLM



BYGG.2022.155 Beslut SlutB

SJUNKAMOSSA 3:14 Beslutsdatum 2023-02-13

BeslutsfattareSjunkamossa 1630 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf26691 Össjö BD68

Niklas Dahl Anmälan för eldstad och rökkanal

Sjunkamossa 1630

266 91 ÖSSJÖ

BYGG.2022.243 Beslut AVSLUT

TRE KRONOR 16 Beslutsdatum 2023-02-15

BeslutsfattareSkogavägen 1 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28631 Örkelljunga BD74

Bennie Dalka Ansökan - om- och tillbyggnad av flerbostadshus

VÄSTRA RINGARP 475

28691 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.176 Beslut SlutB

ÖSTRA SPÅNG 6:7 Beslutsdatum 2023-02-01

BeslutsfattareSkåneporten 3 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28638 Örkelljunga BD49

Acrinova Östra Spång 6:7 AB Ansökan - bygglov för byte/uppsättning av skylt

KRUSEGRÄND 42 B

21225 MALMÖ

BYGG.2023.5 Beslut StartB

KILLHULT 3:53 Beslutsdatum 2023-02-08

BeslutsfattareKillhult 7145 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28674 Skånes Fagerhult BD63

Lisbeth Söholm Helbl Anmälan - eldstad/rökkanal

Killhult 7145

286 74 SKÅNES FAGERHULT

BYGG.2023.17 Beslut StartB

FRÖET 2 Beslutsdatum 2023-02-06

BeslutsfattareAlmliden 30 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD56

Joel Holmqvist Anmälan för installation kassett

Almliden 30

286 36 ÖRKELLJUNGA



BYGG.2023.23 Beslut BEV. SB

STENBOCKEN 22 Beslutsdatum 2023-02-20

BeslutsfattareStockholmsvägen 11 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28631 Örkelljunga BD78

Mikael Klitgaard Bygglov - ansökan för uppsättning av fasadskylt

MÖRKAHULTSVÄGEN 4

28636 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2020.86 Beslut BEV. SB

SVARVAREN 1 Beslutsdatum 2023-02-03

BeslutsfattareIndustrigatan 2 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD52

Ingvar Persson Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt omfärgning
till grå av bef byggnader

Almliden 48

286 36 Örkelljunga

BYGG.2021.11 Beslut SlutB

KRONAN 6 Beslutsdatum 2023-02-09

BeslutsfattareAlliden 3 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD64

Sten Inge Bay Bygglov för inglasning  av befintligt  uterum på fastigheten
KRONAN 6, Alliden 3

ALLIDEN 3

28636 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2023.30 Beslut StartB

ÖRKELLJUNGA-
BJÄRABYGGET 3:22

Beslutsdatum 2023-02-23

BeslutsfattareBjärabygget 1030 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD81

Naomi Bengtsson Anmälan för eldstad och rökkanal

Bjärabygget 1030

286 92 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.215 Beslut Beviljat

ATTARP 3:12 Beslutsdatum 2023-02-20

BeslutsfattareAttarp 1315 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD79

Lars Vilhelmsen Ansökan - nybyggnad av garage

Attarp 1315

286 92 ÖRKELLJUNGA



BYGG.2020.186 Beslut SlutB

RYA 1:41 Beslutsdatum 2023-02-14

BeslutsfattareRya 126 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD71

Gunilla Grönkvist Anmälan för eldstad av enbostadshus på fastigheten RYA
1:41, Rya 126

Rya 126

286 91 Örkelljunga

BYGG.2020.199 Beslut SlutB

RYA 13:4 Beslutsdatum 2023-02-01

BeslutsfattareRya 472 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD47

Woodlands Country Club Golf AB Bygglov för tillbyggnad av serveringstält Rya 13:4

Rya 472

286 91 ÖRKELLJUNGA



Delegationsbeslut
2023-01-01 - 2023-01-31

BYGG.2022.255 Beslut BEV. SB

ALMEN 2 Beslutsdatum 2023-01-02

BeslutsfattareFasanstigen 18 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28634 Örkelljunga BD4

Mindaugas Jazdauskas Bygglov för fasadändring

FASANSTIGEN 18

28634 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2023.3 Beslut BEV. SB

ÖRKELLJUNGA 156:1 Beslutsdatum 2023-01-30

BeslutsfattareStockholmsvägen 1 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28631 Örkelljunga BD42

E.ON Energidistribution AB Bygglov - nybyggnad av nätstation

Box 233

281 23 HÄSSLEHOLM

BYGG.2022.259 Beslut BEV. SB

VISTET 3 Beslutsdatum 2023-01-03

BeslutsfattareStenåldersgatan 37 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28632 Örkelljunga BD8

Malin Johansson Ansökan - bygglov för mur (upphöjning av befintlig
bygglovsbefriad mur)

STENÅLDERSGATAN 37

28632 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2021.166 Beslut StartB

ÅKARP 4:19 Beslutsdatum 2023-01-03

BeslutsfattareTrivselvägen 8 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD7

Marin Chis Ansökan om ombyggnad av enbostadshus

SMEDGATAN 12

26574 HYLLINGE

BYGG.2019.173 Beslut SlutB

PRÄSTGÅRDEN 1 Beslutsdatum 2023-01-04

BeslutsfattarePrästgatan 3 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28634 Örkelljunga BD10

Andreas Månsson Bygglov för tillbyggnad av personalrum/kontor på fastigheten
PRÄSTGÅRDEN 1, Prästgatan 3

Krafts torg 12 B

223 50 LUND



BYGG.2022.206 Beslut StartB

MÅRDEN 19 Beslutsdatum 2023-01-02

BeslutsfattareÄngelholmsvägen 22 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD2

Niklas Friberg Anmälan för eldstad och rökkanal i kompbyggnad

Ängelholmsvägen 22

286 36 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.66 Beslut Int. SLUTB

ÖSTRA FLINKA 5:30 Beslutsdatum 2023-01-13

Beslutsfattare Västra Flinka 443 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD21

Caroline Neuman Ansökan - bygglov enbostadshus med fristående garage

Västra Flinka 443

286 91 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.103 Beslut SlutB

BOSJÖHOLM 4:20 Beslutsdatum 2023-01-16

BeslutsfattareBosjöholm 533 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD25

Börje Sjöholm Anmälan - eldstad/rökkanal

Wrangelsgatan 8

254 39 HELSINGBORG

BYGG.2023.1 Beslut StartB

ALMEN 2 Beslutsdatum 2023-01-03

BeslutsfattareFasanstigen 18 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28634 Örkelljunga BD6

Rasa Jazdauske Anmälan - attefallstillbyggnad

FASANSTIGEN 18

28634 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2020.19 Beslut SlutB

SJÖHULTET 2:32 Beslutsdatum 2023-01-10

BeslutsfattareMyrstigen 24 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD12

Johan Johansson Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt carport/förråd

Olle Edfeldts Väg 4A

243 93 HÖÖR



BYGG.2022.240 Beslut StartB

BOSJÖHOLM 4:19 Beslutsdatum 2023-01-11

BeslutsfattareBosjöholm 518 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD13

Barbara Andersson Anmälan för eldstad och rökkanal

KUMMELGATAN 248

25360 RAMLÖSA

BYGG.2023.11 Beslut StartB

FAGERHULT 1:343 Beslutsdatum 2023-01-23

BeslutsfattareGamla E4an 5 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28673 Skånes Fagerhult BD31

Bengt-Olof Hällmyr Anmälan för eldstad och rökkanal

Gamla E4:an 5

286 73 SKÅNES FAGERHULT

BYGG.2021.107 Beslut SlutB

SONNARP 2:41 Beslutsdatum 2023-01-30

BeslutsfattareSonnarp 503 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD41

Inger Schytter Anmälan för eldstad och rökkanal i enbostadshus

Engkær 29

Dk-265
0

HVIDOVRE

BYGG.2023.2 Beslut StartB

EKET 43:1 Beslutsdatum 2023-01-10

BeslutsfattareKyrkvägen 8 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28695 Eket BD14

Hans-Åke Christer Jönsson Anmälan - eldstad och rökkanal

KYRKVÄGEN 8

28695 EKET

BYGG.2022.54 Beslut SlutB

JÄRNBLÄST 3:12 Beslutsdatum 2023-01-30

BeslutsfattareFjärilstigen 11 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD39

Camilla Lissing Ansökan - bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus

Fjärilstigen 11

286 92 ÖRKELLJUNGA



BYGG.2023.14 Beslut StartB

EKHOLM 5:9 Beslutsdatum 2023-01-26

BeslutsfattareEkholm 401 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD34

Annette Eliasson Anmälan för eldstad och rökkanal

Ekholm 401

286 91 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2023.6 Beslut StartB

ÅSLJUNGA 8:6 Beslutsdatum 2023-01-13

BeslutsfattareÅnhultsvägen 16 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28672 Åsljunga BD20

Jan Gustav Eriksson Anmälan för eldstad/rökkanal

ÅNHULTSVÄGEN 16

28672 ÅSLJUNGA

BYGG.2022.28 Beslut SlutB

VEMMENTORP 4:52 Beslutsdatum 2023-01-30

BeslutsfattareLöparvägen 4 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD37

Anne-Grete Tybring Anmälan - Attefall för nybyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten VEMMENTORP 4:52, Löparvägen 4

REBAEK SÖPARK 7, ST.TH

DK-265
0

HVIDOVRE

BYGG.2020.134 Beslut SlutB

ÖSTRA RINGARP 12:108 Beslutsdatum 2023-01-12

BeslutsfattareMarias väg 9 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD19

Anita Hagerman Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus på
fastigheten ÖSTRA RINGARP 12:108, Marias väg 9

MARIAS VÄG 9

28691 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.55 Beslut SlutB

ÖSTRA SPÅNG 6:7 Beslutsdatum 2023-01-03

BeslutsfattareSkåneporten 3 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28638 Örkelljunga BD9

Hjelte Restaurang AB Ansökan - bygglov för byte av entrédörr

Norra Infarten 79

654 65 KARLSTAD



BYGG.2022.23 Beslut SlutB

STENBOCKEN 17 Beslutsdatum 2023-01-30

BeslutsfattareNorrelid 5 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28631 Örkelljunga BD38

Ingemar Blixt BYGGLOV – tillbyggnad av komplementbyggnad (växthus)

Norrelid 5

286 31 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.153 Beslut SlutB

STENBOCKEN 22 Beslutsdatum 2023-01-11

BeslutsfattareStockholmsvägen 11 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28631 Örkelljunga BD15

Mikael Klitgaard Ansökan - ändrad användning och fasadändring

MÖRKAHULTSVÄGEN 4

28636 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2021.195 Beslut SlutB

EJDERN 6 Beslutsdatum 2023-01-16

BeslutsfattareBangatan 12 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD23

Mathias Svensson Ansökan om rivningslov

BYGG.2022.222 Beslut SlutB

MÅRDEN 19 Beslutsdatum 2023-01-02

BeslutsfattareÄngelholmsvägen 22 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD3

Niklas Friberg Anmälan för eldstad och rökkanal installera kassett i öppen
spis

ÄNGELHOLMSVÄGEN 22

28636 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.220 Beslut SlutB

FAGERHULT 1:349 Beslutsdatum 2023-01-05

BeslutsfattareClippervägen 19 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28673 Skånes Fagerhult BD11

Leif Håkansson Anmälan för eldstad och rökkanal

CLIPPERVÄGEN 19

28673 SKÅNES FAGERHULT



BYGG.2021.30 Beslut AVSLUT

TJÄDERN 12 Beslutsdatum 2023-01-27

BeslutsfattareSonnarpsvägen 14 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28632 Örkelljunga BD35

Lars Olof Nilsson Bygglov för tillbyggnad av uterum
på fastigheten TJÄDERN 12,
Sonnarpsvägen 14Sonnarpsvägen 14

286 32 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.258 Beslut ÅTER

SONNARP 1:44 Beslutsdatum 2023-01-12

BeslutsfattareSonnarp 563 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD18

Kennet Jakobsson Ansökan - strandskyddsdispens

Sjöhultsvägen 2

286 72 ÅSLJUNGA

BYGG.2022.179 Beslut SlutB

TOCKARP 8:8 Beslutsdatum 2023-01-02

BeslutsfattareTockarp 595 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD5

Jan Henrik Torkelsson Anmälan för eldstad och rökkanal

TOCKARP 595

28692 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2023.8 Beslut StartB

PERSKÖP 3:67 Beslutsdatum 2023-01-20

BeslutsfattarePersköp 136 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD30

Thomas Engström Anmälan för eldstad

Storgatan 65 C Lgh 1402

262 35 ÄNGELHOLM

BYGG.2017.78 Beslut SlutB

HÄRDEN 5 Beslutsdatum 2023-01-02

BeslutsfattareBoplatsgatan 10 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28632 Örkelljunga BD1

Ingvar Persson Förnyat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad på fastigheten HÄRDEN 5, Boplatsgatan
10



BYGG.2018.151 Beslut SlutB

FLORSHULT 3:15 Beslutsdatum 2023-01-20

BeslutsfattareFlorshult 1089 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD28

Olle Lilja Anmälan för eldstad av enbostadshus

FLORSHULT 1089

28692 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2023.11 Beslut SlutB

FAGERHULT 1:343 Beslutsdatum 2023-01-24

BeslutsfattareGamla E4an 5 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28673 Skånes Fagerhult BD32

Bengt-Olof Hällmyr Anmälan för eldstad och rökkanal

Gamla E4:an 5

286 73 SKÅNES FAGERHULT

BYGG.2022.256 Beslut SlutB

ÅSLJUNGA 2:60 Beslutsdatum 2023-01-27

BeslutsfattareTrädvägen 5 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28672 Åsljunga BD36

Lars Pålsson Anmälan för eldstad och rökkanal

Trädvägen 5

286 72 ÅSLJUNGA

BYGG.2013.51 Beslut SlutB

VÄSTRARP 2:20 Beslutsdatum 2023-01-30

Beslutsfattare Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD43

Teresa Marie Stieler Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
VÄSTRARP 2:20,

Alexander Foss Vej 4, 1. th

3140,
Bodern

Ålsgårder, Danmark

BYGG.2022.31 Beslut SlutB

EKET 1:153 Beslutsdatum 2023-01-31

BeslutsfattareStinsens väg 22 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28695 Eket BD46

Michael Bengtsson Anmälan -  eldstad

Stinsens väg 22

286 95 EKET



BYGG.2020.124 Beslut SlutB

SÄLLERÅS 2:13 Beslutsdatum 2023-01-17

BeslutsfattareJunexvägen 5 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28673 Skånes Fagerhult BD27

Fedmek Mekaniska Aktiebolag Bygglov för ändring av industribyggnad på fastigheten
SÄLLERÅS 2:13, Junexvägen 5

JUNEXVÄGEN 5

28040 SKÅNES FAGERHULT

BYGG.2020.149 Beslut SlutB

ASPEN 1 Beslutsdatum 2023-01-16

BeslutsfattareDuvstigen 1 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28634 Örkelljunga BD24

Bo Göran Söderberg Bygglov för ändring av enbostadshus på fastigheten ASPEN
1, Duvstigen 1

DUVSTIGEN 1

28634 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2023.15 Beslut StartB

KILLHULT 3:82 Beslutsdatum 2023-01-31

BeslutsfattareKillhult 7135 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28674 Skånes Fagerhult BD44

Ilkka Luostarinen Anmälan för eldstad och rökkanal

KILLHULT 7135

28674 SKÅNES FAGERHULT

BYGG.2021.15 Beslut AVSLUT

TOPPEN 2 Beslutsdatum 2023-01-31

BeslutsfattareLindliden 6 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD45

Abdolrazak Halak Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Jägaregatan 40

293 37 OLOFSTRÖM

BYGG.2023.12 Beslut BEV. SB

VÅNGEN 6 Beslutsdatum 2023-01-20

Beslutsfattare Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD29

Kaj Otto Sigvard Björklund Marklov- ansökan om marklov

FJÄRDINGSMANSGATAN 4

28634 ÖRKELLJUNGA



BYGG.2021.28 Beslut Int. SLUTB

HARBÄCKSHULT 10:26 Beslutsdatum 2023-01-17

BeslutsfattareHarbäckshult 380 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD26

Mats-Ola Wessman Bygglov för tillbyggnad av garage

Briggvägen 4

263 76 NYHAMNSLÄGE

BYGG.2022.202 Beslut SlutB

PISTOLEN 8 Beslutsdatum 2023-01-24

BeslutsfattareSkytteparksvägen 36 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28637 Örkelljunga BD33

Natalie Kvarnborg Kjeseth Anmälan för eldstad och rökkanal

Skytteparksvägen 36

286 37 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2021.49 Beslut AVSLUT

PORKENAHULT 1:45 Beslutsdatum 2023-01-30

BeslutsfattareVitasjöstigen 15 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28674 Skånes Fagerhult BD40

Anna-Lena Ågren Anmälan - Attefall för nybyggnad av förråd på fastigheten
PORKENAHULT 1:45, Vitasjöstigen 15

ÖSTRA VÄGEN 12

26531 ÅSTORP



Sammanträdesprotokoll 2023-03-13
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
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Aktuell information

Förslag till beslut
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