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Rent vatten är ett jobb för livet.
Alla som jobbar på NSVA vet detta 
och att det är ett av de viktigaste 
jobbensomfinns.Förvadkanvara
viktigare än se till att det alltid 
finnsrentvatten?
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RENT VATTEN är en självklarhet i vårt sam-
hälle och denna ändliga resurs måste vi hand-
skas korrekt med. NSVAs uppdrag är att förse 
över 250 000 invånare och företag i regionen 
med dricksvatten av högsta kvalitet. Att ta 
hand om avloppsvatten, rena det och åter föra 
till naturen är en del av fundamentet för ett 
hållbart samhälle – vattnets kretslopp.

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. 

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.
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Året i korthet

MAR
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NSVA hälsar Örkelljunga 

välkommen som ny delägar

kommun. Nu är vi åtta 

kommuner som samarbetar 

förettkostnadseffektivtoch

väl fungerande vatten och 

avloppssystem i vår region. 

Klimateffektivaåtgärder 

prioriteras. Reningsverken  

i Landskrona, Svalöv och Kåge

röd har installerat solceller  

för att bidra till en hållbar  

elanvändning.

RecoLab invigs. Utvecklings

anläggningen är belägen  

i Helsingborgs hamnområde 

med ett system för käll

sortering som återvinner 

 resurser från avlopp och   

mat  avfall. Här  be   drivs  

också forskning, läs mer på  

recolab.se.

Modern teknik med auto

matisering av nivåmätning på 

Örbyfältet installeras. Data

överföring sker via LoRa till ett 

övervaknings system med syfte 

att minska framtida läckage 

ut mot havet.

Vatten är en ändlig resurs! 

Ett samarbete i VAbranschen 

inleds för lyfta vattnets värde. 

över 100 kommuner deltar för 

att påverka alla i Sverige för en  

hållbar vattenanvändning.

Hela 80 procent minskade ut

släpp av orenat avloppsvatten 

från reningsverket, så kallade 

bräddningar, i Öresund är det 

förväntade  resultatet när vi  

nu genomfört det stora sep

areringsprojektetiFurutorps
gatanas avrinningsområde

 i Helsingborg.
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Rester av bekämpnings medel 

troligtvis från odlingar hittas  

i råvatten under sommaren  

i Båstad, Åstorp och Örkelljunga 

kommun.Framtidareningsbe

hov planeras efter noggranna 

tester och analyser.

Avdelning Dricksvatten  

bildar en ny grupp med fokus 

på kvalitet och arbetsmiljö när 

det gäller grundvatten och 

dricksvatten.

Efter två månader kunde  

äntligen bevattnings förbudet 

hävas i Båstads kommun.

I projektet Kundresan har  

processen för VAanmälan via 

nsva.se varit i fokus under 

hösten.Projektetharidentifie

rat ett tiotal förbättringar och 

förtydliganden som successivt 

kommer att implementeras för 

att göra en VAanmälan enklare 

och på så sätt öka kundnyttan.
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VD har ordet
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FÖRST OCH FR ÄMST, medarbetare på NSVA 
har under året gjort ett fantastiskt arbete för 
att drifta, underhålla och utveckla vatten- och av-
loppstjänsterna samtidigt som flexibiliteten med 
nödvändighet varit stor för att hantera den på-
gående pandemin.  
 
Pandemin har påverkat verksamheten under större 
delen av året, och först under hösten blev det en 
 period med mer normalt arbetssätt. Det har  redan 
innan pandemin varit möjligt att arbeta hemifrån 
vid enstaka tillfällen, och framöver kommer det 
vara ett alltmer vanligt sätt att arbeta. Anställda    
på NSVA kan arbeta hemifrån upp till två dagar          
i  veckan om det fungerar för verksamheten. 
 
Året inleddes med att vi kunde välkomna Örkel-
ljunga till NSVA som den åttonde kommunen i sam-
arbetet. Under året har den första affärsplanen för 
Örkelljunga arbetats fram.  För att anpassa vår 
verksamhet till den nya geografiska utbredningen 
för NSVA har driftsorganisationerna för avlopps-
rening, dricksvatten och rörnät genomfört föränd-
ringar i sina driftområden. För alla tre har ett nytt 
driftområde tillkommit och med det är vi bättre 
rustade att ta oss an de framtida utmaningarna          
i driften.  
 
Under hösten 2020 och våren 2021 genomförde 
ägarna en genomlysning av verksamheten.  Grunden 

var att nu har NSVA funnits i mer än 10 år och det 
var dags för en avstämning mot det som för väntades 
när bolaget bildades, men också att identifiera ut-
vecklingsområden för framtiden. 

I arbetet intervjuades alla ägarrepresentanter, 
 styrelseledamöter, kontaktpersoner och bolagets 
ledning. 
 
Ur rapporten av do-be consulting: 
”Sammanfattning – då och nu  
Sammanfattningsvis så kan författarna av denna 
 rapport utifrån vår empiri konstatera att alla de 
fördelar som identifierades med ett bildande av en
 gemensam VA-organisation i nordvästra Skåne, har 
infriats.Detfinnsenstorsamhörighetidesvarvihar
inhämtatgällandestatusideidentifieradefördelarna.
 
Vi ser att samverkan i regionen har ökat, NSVA agerar 
som kompetensorganisation med ett högt förtroende 
hos ägarkommunerna och leveranssäkerheten och 
kvaliteten på VA-verksamheten är högre. Det är svårt 
att se om effektivitet har uppnåtts genom stordrifts-
fördelar men utifrån denna rapports kvalitativa  empiri 
så kan vi konstatera att så är fallet.  

Denackdelarsomidentifieradesmedettbildandeav
en gemensam VA-organisation har till viss del infriats 
meninteilikahögutsträckningsomdeidentifierade
fördelarna. Nackdelarna har även enligt respondent-

erna inte tillnärmelsevis varit lika framstående i  deras 
medlemskapiNSVAsomfördelarna.Detfinnstydlig
konsensus i detta om vi ser till intervjuer med ägare 
och styrelseledamöter, men även de andra respon-
dentgrupperna.” 
 
Det identifierades 12 utvecklingsområden som 
 ägare, styrelse och ledning fortsatt arbetar med 
framöver. Framför allt handlar dessa områden om 
att se över bolagets ägardirektiv, titta på kontakt-
vägar mellan oss och kommunerna, samt interna 
processer och kundfokus. 
 
Projektportföljen är fortsatt stor och bedöms växa 
framöver med genomförande av nödvändiga re- och 
nyinvesteringar. Anslutningen av Båstads sydsida 
till Sydvatten följer budget och plan, på vatten-
tornet i Helsingborg pågår fortsatt läcksökning av 
den liner som har ett 1–2 mm stort hål i någon av 
sina 1000-tals meter svetsfogar och i Åstorp fort-
sätter projektet att bygga ett nytt vattenverk, om än 
inte med fullt tempo på grund av markfrågor. 
 
Med alla de projekt som pågår går det ibland inte 
som tänkt, och vid dessa tillfällen ska NSVA vara 
snabba, tydliga, transparanta och kommunikativa 
om vad som hänt och händer. Vi får varje år anled-
ning att testa dessa förmågor och i år sticker projekt 
Rönnebergsvägen i Svalöv ut som ett sådant projekt 
som rönt stor uppmärksamhet i media och politiskt. 

Digitaliseringen pågår för fullt och under året har 
de första fjärravlästa vattenmätarna satts upp hos 
våra kunder och ett datanät för insamling av mät-
data från dem byggt upp och som täcker NSVA-land. 
 
Rapporter för uppföljning och beslutsstöd börjar 
komma fram ur LakeIT-data som stöd för verksam-
heten. LakeIT är en databas där vi samlar data från 
övervakningssystem, ledningsdata, kunddata med 
mera för att enkelt kunna använda dessa datakällor 
på ett säkert och kvalitetssäkrat sätt. 
 
Solceller har installerats på tre av reningsverken 
och fler installationer, båda av solceller och  gas  - 
 gen eratorer, kommer framöver runt om i NSVA- 
kommunerna för att dra ett litet strå till stacken 
med att minska energianvändningen.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett lika händelse-
rikt 2022 och ett år där vi återigen kan börja mötas 
även utanför våra digitala kanaler.

Ulf Thysell, vd
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Projekt Status Period Kommentar

Landsbygdsstrategi 
Helsingborg

Avslutad
–medplaneradeffekt

190101
210701

Vattendom 
Berggrundäkten

Pågående
– risk för avvikelse

190101
211231

Vattendom 
Örbyfältet

Pågående
– inom tidsram

190101
211231

Saneringsplan 
Öresundsverket  
S linjen

Pågående
– inom tidsram

210101
211231

Arbetet följer tidsplan.

Saneringsplan 
Lundåkra

Pågående
– risk för avvikelse

210101
210430

Deadline har passerat, 
visst arbete kvarstår.

Saneringsplan 
Ekebro

Pågående
– inom tidsram

210101
211231

Arbetet löper på enligt 
tidsplan.

Saneringsplan 
Torekov

Pågående
– inom tidsram

210101
211231

Arbetet löper på enligt 
tidsplan.

Saneringsplan 
Tågarp

Pågående
– risk för avvikelse

210101
211231

Uppskjuten på grund  
av sjukskrivning och 
föräldraledighet.

Saneringsplan 
Öresundsverket 
Staden

Pågående
– inom tidsram

210101
211231

Arbetet följer tidsplan.

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) *
2021

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 VAsystemen på landsbygden.

6.3 
FÖRBÄTTRA VATTENKVALITET OCH AVLOPPSRENING 

SAMT ÖKA ÅTERANVÄNDNING 
Bygger ut VAsystemen på landsbygden (Lav 6§). Testar 
sorterandeavloppssystem.Förbättrarbefintligaoch 
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, 
VAplaner, 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. 
NSVA arbetar varje dag med uppgifter som inne-
fattas i FNs globala hållbarhetsmål. 

Det innebär bland annat:

•  Att våra reningsverk klarar villkor och utsläpps-
 krav, vilket redovisas i bolagets miljöredovisning.
•  Att dricksvattnet vi levererar uppfyller Livsmedels-
 verkets villkor.

•  Att våra ledningsnät uppfyller de dimension-  
 eringskrav som gäller.
•  Att vi planerar och är redo för framtida ut-
 maningar såsom kraftigare regn, stigande   
 havsnivåer, sämre råvatten, ökande vatten-
 förbrukning och krav på rening av fler ämnen   
 i våra reningsverk. 

•  Att VA-systemen och vår verksamhet är   
 långsiktigt 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

Lämna in ansökan 
för Miljötillstånd – 
Torekov RV

Avslutad
–medplaneradeffekt

190101
210630

Miljötillståndansökan har lämnats in till Lst.

Lämna in ansökan 
för Miljötillstånd – 
Röstånga RV

Pågående
– inom tidsram

190923
210630

Arbetet med ett nytt miljötillstånd pågår och ansökan 
planeras lämnas in under december 21.

Framtagandeaven
övergripande slam
strategi

Pågående
– risk för avvikelse

200101
211231

Arbetet med en övergripande slamstrategi har 
nedprioriterats något. Arbetet kommer att återupptas 
men mycket styrs utifrån vilka krav och förutsättningar 
som kommer ur den slamutredning som genomförts. 
Arbetet fortgår under år 2022.

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) *
2021

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 VAsektorn 
bidrar till att minska städernas påverkan på miljön.

Hushållning 
med ändliga resurser

Miljö-
krav

Projekt Status Period Kommentar

Dagvattenplan 
Helsingborg

Pågående
– risk för avvikelse

200101
211231

NSVA jobbar tillsammans med upphandlad konsult 
jobba vidare med dagvattenplanen. Planen kommer 
inte att vara klar till årsskiftet.

Dagvattenplan 
Perstorp

Avslutad
– risk för avvikelse

210101
211231

Dagvattenplan för Perstorp kommer ej tas fram under 
perioden utan resurserna har behövt omprioriteras 
tillannat.Vidaffärsplanearbetetkommerenplanför
framtagande av stategiska dokument tas fram.

Dagvattenmodell 
Bjuv

Pågående
– risk för avvikelse

200101
210226

Modellen överlämnad till annan konsult för
slutkörning eftersom WSP inte kunde hantera
det själva. Räknar med leverans Q1 2022.

Dagvattenmodell 
Båstad

Ej påbörjad 220101
231231

Dagvattenmodell 
Helsingborg

Pågående
– inom tidsram

200101
211231

På grund av sjukskrivningar och föräldraledigheter  
pausas arbetet 12 månader och annat prioriteras. 
Planerar att starta arbetet med full fart igen innan 
sommaren.

Dagvattenmodell 
Landskrona

Pågående
– risk för avvikelse

200101
210226

Eftersom konsulterna haft problem med att göra 
modellkörningen och nu lämnat över denna del av 
uppdragettillkonkurrerandefirmakommerinte
modellerna för Landskrona och Bjuv vara färdig enligt 
plan. Just nu ser det ut som modellerna kommer bli 
klara under Q1 2022.

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) *
2021

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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Läs mer om Villkorsefterlevnad i Miljöberättelsen 2021.

Bjuv

Båstad

Helsingborg

Landskrona

Perstorp

Svalöv

Åstorp

Örkelljunga

GLOBALT 
MÅL

DELMÅL VI ARBETAR AKTIVT MED 
OCH HUR VI GÖR DET

HUR GÅR DET? (HBI) *
2021

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

Den totala driftkostnaden är 1,7 mkr högre än bud-
get. Under övrigt finns dels en minskning av skatte-
kollektivets andel av övertäckningen av reningsver-
ket i Helsingborg 11,3 mkr, dels i gengäld 11,4 mkr 
av främst externa entreprenad- och konsulttjänster 
som vidarefakturerats kommunernas avseende ej 
VA-relaterade kostnader. Därutöver har NSR och 
Öresundskraft fakturerats 0,5 mkr vardera för sin 
andel i RecoLab. Kostnaden för SWR blev 0,3 mkr 
högre än budgeterat, medan övriga staber kostade 
1,5 mkr mindre än budgeterat. En lägre utbytestakt 
av IT-utrustning än planerat, en försenad anställ-
ning samt Coronarestriktioner som har minskat  
företagsgemensamma sammankomster och ge-
nomförda utbildningar är de främsta skälen till de 
lägre kostnaderna.

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 2021 har 81 
procent av budgeterade medel använts, vilket kom-
menteras per kommun nedan. Generellt kan sägas 
att de underlag som övertagits när våra senaste 
kommuner Perstorp och Örkelljunga blivit delägare 
i många fall inte har varit tillräckliga för att genom-
föra beslutade investeringar. 

Övergripande ekonomisk kommentar

VATTENTJÄNST 2021 BUDGET 2020

Dricksvatten 209 149 213 397 193 717

Spillvatten 146 653 149 922 135 301

Dagvatten 57 412 49 416 48 301

Summa VA kostnad 413 214 412 735 377 319

Övrigt 18 363 17 166 38 030

Summa totalkostnad 431 577 429 901 415 349

NSVA DRIF TSKOSTNADER KKR

FUNKTION 2021 BUDGET 2020

Vattenproduktion 19 250 33 250 36 074

Avloppsrening 59 860 101 723 170 961

Ledningsnät 359 388 405 036 369 101

Summa 438 498 540 009 576 136

NSVA INVESTERINGAR KKR
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I avvikelserna mot budget ovan inkluderas de tidi-
gare kommenterade posterna SWR och staber med 
totalt -1,5 mkr. En del av kostnadsökningarna avser 
VA, men finansieras delvis av annan part än kollek-
tivet. Därför är förändringar av övriga intäkter mot 
budget också intressant. Generellt för bolaget kom 
vi på grund av pandemin i gång först i augusti med 
mätarbyten i större omfattning. I gengäld byter 
vi numera till digitala vattenmätare, vilka har ett 
 högre styckpris än de gamla. 

Större avvikelser kommenteras nedan per kommun. 
 
I  BJUV  är kostnaderna 1,6 mkr lägre än budgete-
rat. Minskad kostnad för muddring av en damm i 
Ekebro -0,5 mkr, mindre behov och omfördelning 
av resurser från ledningsnätsavdelningen -0,4 mkr 

Kommentar utfall driftskostnader per ägarkommun

samt färre mätarbyten på grund av Covid -0,5 mkr. 
NSVA har under året övertagit budgeten för asfalts-
återställning efter VA-arbeten från kommunen, 
men ändå i stort hållit ursprungsbudgeten för Rör-
nät.

I  BÅSTAD  har rivning av gamla reningsverket 
Hedhuset skjutits fram och redovisar därför 2,5 mkr 
lägre kostnader för detta. På plussidan finns också 
1,2 mkr återföring för Rättvist pris, som vårt system 
heter, för att utjämna priset för externt respektive 
internt arbete i investeringsprojekten. Ökade kost-
nader för tvingande PFAS-provtagning i brunnar 
och analyser efter bekämpningsmedel för dricks-
vattenproduktion 0,2 mkr, ökade driftkostnader 
för vattenproduktionsanläggningar 0,3 mkr, ökade 
kostnader från Laholmsbuktens VA för Ängstorps 

VATTENTJÄNST UTFALL BUDGET AVVIKELSER
ÖVRIG INKÄKT 

AVVIKELSE
NETTO

AVVIKELSE AVVIKELSE %

Bjuv 30 259 31 906 1 647 7 1 654 5,2%

Båstad 35 293 36 635 1 342 189 1 531 4,2%

Helsingborg 196 288 190 494 -5 794 1 534 -4 259 -2,2%

Landskrona 70 844 71 208 364 179 543 0,8%

Perstorp 14 911 14 773 -138 -914 -1 052 -7,1%

Svalöv 26 169 26 689 519 98 618 2,3%

Åstorp 22 156 23 320 1 164 98 1 262 5,4%

Örkelljunga 17 289 16 000 -1 289 344 -945 -5,9%

Summa 413 209 411 025 -2 184 1 536 -648 -0,2%

NSVA DRIF TSKOSTNADER KKR
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reningsverk 0,5 mkr, haveri i slutsedimentering-
en på reningsverket i Torekov 0,2 mkr, kostnad för 
läckor 0,5 mkr, Avdelning Kundnära tjänster 0,4 
mkr över budget, ökade kostnader för VA-anmäl-
ningar 0,3 mkr och en utredning av spillvatten i 
Förslöv 0,2 mkr.

I  HELSINGBORG  har en kraftig ökning av na-
turgaspriserna samtidigt som vi åtagit oss att till 
ett fast pris leverera mer än egen produktion un-
der kvartal fyra försämrat gas-affären med 2,4 mkr 
mot budget. Under året fortsatt stor aktivitet på 
Öresundsverket med avslutande byggaktiviteter 
och RecoLab, har gjort verksamheten svårstyrd. 
Sammantaget har reningsverk med pumpstationer 
överskridit budget med 3,3 mkr. Rörnät såg länge ut 
att få ett bra utfallsår 2021, men en kall december 
drog bland annat upp antalet läckor, och hamnade 
0,6 mkr över budget. Kompensation förutom från 
staberna 0,5 mkr, för vilka Helsingborg belastas 
med cirka 50 procent, kommer från avdelning Led-
ningsnät och projekt med 1,2 mkr, där sanerings-
plan och lågzonsutredning hade en lägre kostnad 
än budgeterat, men där också pandemirelaterade 
”besparingar” för konferenser och utbildningar 
samt en viss omprioritering till senast anslutna 
kommun slagit igenom.

I  L ANDSKRONA  är det främst dricksvattenpro-
duktionen som haft lägre kostnader än budgeterat 
med -1,4 mkr. Lägre kostnader för Sydvatten -0,1 
mkr, lägre drift och underhåll av anläggningarna 

-0,4 mkr, lägre kostnader för provtagning -0,1 mkr, 
fastighetsunderhåll -0,2 mkr samt att den tekniska 
utredningen av reservoarvolymen försenats, då vi i 
stället behöver göra en totalöversyn av reservoar-
volymerna med hänsyn till kommunens ambitioner 
kring nyetableringar av vattenkrävande industrier 
-0,3 mkr.  Avloppsrening har drabbats av höga kost-
nader för ej godkänt slam 0,9 mkr, men kompense-
rat det med lägre driftkostnader för reningsverket 
med -0,7 mkr, bland annat efter mindre användning 
av energi kopplat mot solcellsinstallation och real-
tidsstyrning av reningsprocessen. Ökade kostnader 
för anslutningsärenden 0,1 mkr, kostnader för da-
tabasbehandling 0,1 mkr, samt satsning på mätning 
av läckagekontroll 0,2 mkr bidrar på minussidan. 
Slutligen har mätarbyten prioriterats under hös-
ten i Landskrona på grund av ett föreläggande, vil-
ket med kostnaden för den nya mätartypen ger ett 
överdrag på 0,4 mkr. 

I  PERSTORP  prioriterades under året åtgärder 
för dricksvattenproduktionen och höll tillbaka 
 övriga driftavdelningar. Sammantaget för dessa har 
pengarna ändå inte räckt utan överdrag för avdel-
ningarna Dricksvattenproduktion, Avloppsrening 
och Rörnät uppgår till 1,1 mkr. Bland annat har 
energikostnaderna blivit högre än förväntat. Det-
ta har kompenserats genom att främst avdelning 
Ledningsnät och Projekt -0,9 mkr och i någon mån 
mätarbyten -0,1 mkr hållit igen på det som var pla-
nerat. Konstadsöverdraget är därför samlat 0,1 mkr. 
Därutöver har 0,9 mkr förlorats i intäkter för ex-

ternslam från Hässleholm, då dessa valt att i större 
omfattning ta hand om detta själv. 

I  SVALÖV  är nettokostnaden 0,6 mkr lägre än 
budgeterat. Mellan avdelningarna finns både ökade 
kostnader för läckor och annat rörnätsarbete 0,4 
mkr och ökade kostnader för mätarbyten 0,3 mkr 
och lägre kostnader för dricksvattenproduktionen 
0,4 mkr samt inmätningar som inte hanns med 
under året -0,2 mkr. Ett stort kostnadsöverdrag  på 
investeringsprojektet Rönnebergsvägen har dock 
medfört en större andel av Rättvist pris-återföring-
en med -0,6 mkr. 

I  ÅSTORP  har VA-budgeten inte bjudit på några 
negativa överraskningar och ingen avdelning har 
ett substantiellt överdrag. Sammantaget är kost-
naden 1,3 mkr lägre än budget. Störst skillnader 
finns för rörnätsverksamheten med -0,7 mkr där 
både läckor och stopp haft något lägre kostnader än 
budgeterat samt för avloppsreningen med -0,4 mkr.

I  ÖRKELL JUNGA  övertogs budgeten från kom-
munen och vi har fördelat delar av budgeterade 
medel till avdelningarna efterhand. Sammantaget 
blev det ett kostnadsöverdrag på 1,3 mkr, där 0,8 
mkr kan hänföras till övertagande av fakturering-
en. Ökade intäkter för omhändertagande av ex-
ternslam. 
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• Landskrona vattentorn 2 mkr under budget,  
 utredning pågår fortfarande.
• Strandvägen, Borstahusen 2,4 mkr under 
 årsbudget. Entreprenaden är klar men 
 ekonomiskt avslut kvarstår.

PERSTORP:  Flera avvikelser eftersom tillräckligt 
bra underlag fortfarande saknas för vissa projekt 
 eller på grund av att de skjutits fram och har lagts 
in i kommande reinvesteringsplan.  
 
• Största avvikelsen är för projektet Bäckavägen, 

4 mkr under budget, på grund av upptäckten av 
föroreningar i området och detta kräver dialog 
med Länsstyrelsen.

SVALÖV:  Budgeten beslutades senare under 2021
och inkluderade bland annat ytterligare 7,5mkr för
Rönnebergsvägen samt 2,8mkr för omläggning led-
ningar BT-Kemi.  

• Rönnebergsvägen/Onsjövägen +1,2 mkr. 
Projekt et innehöll oväntade svårigheter, bland 
annat krockar med befintligt ledningssystem 
samt föroreningar som hittades som inte varit 
kända trots utförd miljöprovtagning. Projektet 
är nu avslutat.

BÅSTAD:  Sydvattenanslutningen 40 mkr under 
årsbudget. Vissa återställningsarbeten kvarstår och 
anläggande av ny reducer-brunn i Torekov pågår. 
Entreprenaden har gått bra och risker har i flera fall 
ej fallit ut. Preliminär bedömning är att anslutning-
en av Torekov med omnejd kan göras februari-mars 
2022.

HELSINGBORG:  Flertal projekt på ledningsnät 
under budget 2021, Till exempel:

• Landskronavägen vid Brings. 
• Pålstorpsvägen. 
• Vagnmakarevägen/Viadalsvägen i Fleninge.
• Överbyggnaden av Öresundsverket 8 mkr  
 under budget 2021.
• Vattentornet -7,6 mkr över årsbudget. 
 Arbetet fortsätter 2022 på grund av problem
  med färdigställande av linern. 

L ANDSKRONA:  Den största avvikelsen är för 
projektet Artillerigatan/Gjörloffsgatan -5 mkr un-
der budget eftersom entreprenaden fick starta först 
efter att projektet Karl XI är klar, enligt plan hös-
ten 2021 på grund av trafikstörningar som annars 
uppstår. 

Investeringar omfattar både re- respektive nyinves-
teringar. I basen ligger en långsiktig reinvesterings-
plan. Investeringsprojekt kan av både interna och 
externa skäl bli förskjutna i tid, förändras i omfatt-
ning och/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:  Landsbygdsprojektet Böketoftavägen 4 
miljoner under budget. Planering för genomförande 
för tillfället pausad, då politiska diskussioner pågår. 

NSVA UTFALL INVESTERINGAR KKR

UTFALL BUDGET
ANDEL 

AV  
BUDGET

Bjuv 24 012 31 517 76%

Båstad 95 555 131 870 73%

Helsingborg 167 914 185 639 91%

Landskrona 72 676 83 880 87%

Perstorp 8 549 16 395 52%

Svalöv 43 027 40 475 106%

Åstorp 21 499 35 077 61%

Örkelljunga 5 271 25 196 21%

Summa 438 503 550 049 80%

• Omläggning ledningar BT-Kemi +1 mkr.  
Ökad kostnad bland annat eftersom fyllning  
av slopad ledning med skumbetong ej var med 
i offert. 

ÅSTORP:  Nytt vattenverk Kvidinge 9 mkr under 
årsbudget. Årsbudget har inte kunnat upparbetas 
på grund av uteblivna tillstånd från fastighetsägare 
för provborrningarna. Med uteblivna provresultat 
är förutsättningarna för oklara och därmed har ing-
en upphandling av totalentreprenör kunnat starta. 

Carl Cervins väg i Nyvång -2,5 mkr under budget. 
Avvikelse från budget för året hänger samman 
med att projektutredningen drog ut på tiden och 
detaljprojekteringen inte kunde påbörjas och bli 
färdig under 2021 som planerat. Arbetet fortsätter 
därför in på 2022.
 
ÖRKELL JUNGA:  Stora avvikelser eftersom till-
räckligt underlag saknades för flera investerings-
objekt när Örkelljunga gick med i NSVA 2021. 
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Leverera dricksvatten

Under 2020 har Regeringskansliet arbetat med 
 genomförandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2020/2184. Detta innebär att ett be-
tänkande (SOU 2021:81) gällande En säker tillgång 
till dricksvatten av god kvalitet (allmänt kallat 
Nya Dricksvattendirektivet) går ut på en remiss till 
flera parter för att sedan godkännas av riksdagen. 
Direktivet innehåller flera punkter som innebär en 
uppstramning inom flera områden för dricksvat-
tenproduktion men framför allt på fyra områdeden. 
Direktivet ska vara infört i januari 2023. 

Uppströmsarbetetvidvattentäkter – innebär att verk-
samhetsutövaren ska genomföra RSA (risk- och 
 sårbarhetsanalyser) för tillrinningsområdena och 
vidtaga åtgärder för att skydda råvattenområdena. 

Material i kontakt med dricksvatten – innebär att 
 Boverket ansvarar för att ta fram en lista på vad som 
är godkända materiel och produkter som får vara i 
kontakt med dricksvatten. 

Vattenläckage – innebär att dricksvattenläckage 
ska rapporteras Livsmedelsverket som i sin tur 
ska rapporter till EU. Om läckagenivåerna över-
stiger fastställda tröskelvärden ska åtgärdsplaner 
tas fram. Tröskelvärdena fastställs av regeringen 
och ska anpassas till EU-kommissionen krav. 

Information till allmänheten – innebär att verksam-
hetsutövarna ska lämna information till allmän-
heten om dricksvattnet. Informationen kan till ex-
empel innehålla var uppfodring av vattnet görs, 

behandlingsmetoder, analysresultat, med mera. 
Delar av informationen kan klassas som ”känsliga” 
uppgifter och här är det verksamhetsutövaren som 
avgör vad som är skyddsvärd information som inte 
lämnas ut. 

NSVA har redan börjat att ta hänsyn till de nya 
 direktiven i vår planering men det stora arbetet 
kommer när föreskrifterna från de ansvariga 
 myndigheterna når oss. Implementeringen kommer 
att göras successivt med förhållning till vilka 
 tids  as pekter som finns i dessa.
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OSMIDIG UPPSTART MED NY DEL ÄGARE 

PÅ GRUND AV PANDEMIN 

Örkelljunga blev delägare i NSVA men en smidig 
 diuppstart inom dricksvattenavdelningen hindra-
des på grund av rekommendationerna kring pande-
min. Bara högst begränsande platsbesök kunde ge-
nomföras. Trots detta har bra samarbete kommit 
i gång tack vare personalens positiva inställning.  

OMORGANISATION 

AV AVDELNING DRICKSVAT TEN 

När kommunerna Perstorp och Örkelljunga blev 
delägare i NSVA framkom det tidigt att nuvarande 
organisation på dricksvattenavdelningen behöv-
de förändras. En ny organisation har förhandlats 
fram som införs vid årsskiftet. Det blir två drift-
områden i stället för ett som idag, beredskaps  -  
om rådena förändras och ytterligare en driftchef 
kommer att rekryteras. Det kommer också att 
 skapas en kvalitetsgrupp medan nuvarande sup-
portgrupp avvecklas. 
 
BEVAT TNINGSFÖRBUD 

Bevattningsförbud behövdes införas den 18 juni 
i två kommuner; Båstad och Åstorp. I Båstad låg 
det kvar hela sommaren och kunde hävas först den 
11 augusti. I Åstorp blev det bara en dryg vecka   
och hävdes den 29 juni.  

Mycket glädjande är att Perstorps kommun klarade 
sig utan några vattenrestriktioner hela sommaren. 
Det visar att den åtgärdsplan som togs fram 
 varit funktionell och snabbt gav resultat. Nu fort-

sätter arbetet med en stabil och framtidssäker 
dricks vattenproduktion. Till exempel måste  av  - 
skiljningen av järn och mangan bli effektivare 
så att kund klagomålen på grumligt vatten mini-
meras.  

RESTER AV BEK ÄMPNINGSMEDEL 

Under året framkom det att i Danmark, med liknade 
förutsättningar kring grundvattnet som NSVA,  
hade hittat bekämpningsmedelsrester av ämnen 
som vanligen inte söks efter i den ordinarie egen-
kontrollen. Eftersom NSVA har krav på att jobba 
proaktivt togs det fram omfattande vattenprovs-
paket liknande ett som används i Danmark. Tyvärr 
visade det sig att även i Skåne fanns dessa ämnen.  
I kommunerna Båstad, Perstorp, Åstorp och Örkel-
ljunga har spår upptäckts. Nu pågår utredning och 
uppföljning tillsammans med miljökontoren. För 
Svalöv (Stenestad och Röstånga) inväntas analys-
svaren. För kommunerna ansluta till Sydvatten 
finns inte denna problematik, det vill säga Bjuv, 
Helsingborg, Landskrona och delar av Svalöv.  

Vid tidigare provtagningar har PFAS hittats på ett 
flertal brunnar. Detta kontrolleras löpande genom 
provtagning och individuella program för respek-
tive område. Framtida gränsvärden för PFAS dis-
kuteras på både nationell och internationell nivå. 
Troligen kommer villkoren att stramas åt på detta 
område vid införandet av dricksvattendirektivet.  
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Rena spillvatten

BÅSTAD

ÖRKELL JUNGA

PERSTORPÅSTORP

BJUV

SVALÖV

L ANDSKRONA

HELSINGBORG
Ekebro

Nyvångsverket

Ekeby

Svalöv

Lundåkraverket

Öresundsveket

Kågeröd Röstånga

Perstorp

Oderljunga

Örkelljunga

Skånes Fagerhult

Torekov

Kvidinge

Totalt 14 avloppsreningsverk och cirka 300 pump-
stationer inom åtta kommuner ingår i avdelning 
Avloppsrenings ansvar. Under året har renings-
processerna på reningsverken fungerat bra.

VILLKORSEF TERLEVNAD

Nästan allt arbete som genomförs styrs utifrån de    
i miljötillstånden satta villkoren som finns för verk-
samheten. Dessa ska efterlevas och utsläppsvillkor-
en ska hållas. Under året överskreds totalt 10 villkor 
varav ett gränsvärde det vill säga ett överskridande 
skedde av de straffnivåer (miljöbrott) som finns på 
verksamheten. I tabellen nedan redovisas villkors-
överträdelserna. 

NYA MIL JÖTILLSTÅND 

Under slutet av år 2020 meddelades avslag för 
miljö tillståndsanasökan för Bjuv och Åstorps 
 ge m en samma reningsverk; Ekevång. Ansökan om 
en hopslagning av dessa två reningsverk ansågs 
vara en bra lösning men lagstiftningen ser det som 
en försämring för Humlebäcken trots att det skulle 
bli en totalt bättre lösning för alla påverkade 
vatten förekomster. Avslaget har överklagats och 
ligger nu hos Mark- och miljödomstolen. 

Det nya Miljötillståndet som meddelats för Ekeby 
RV kommer inte att tas i anspråk. Ställda krav i det 
nya miljötillståndet skulle i dagsläget innebära all-
deles för stora investeringar.

KOMMUN ANLÄGGNING PARAMETER VILLKORSTYP
VILLKORS-
PERIOD

ANTAL VILLKORS-
ÖVERTRÄDELSER

Bjuv Ekebro RV BOD7 Riktvärde Månad 1

Ekeby RV Totalfosfor Riktvärde Vecka 1

Ekeby RV BOD7 Riktvärde Vecka 5

Ekeby RV BOD7 Gränsvärde Kvartal 1

Örkelljunga
Skånes 
Fagerhult RV

BOD7 Riktvärde
Varje 
mättillfälle

2

VILLKORSÖVERTR ÄDELSER 2021

BOD7 – Mått på syreförbrukande ämnen.

Av NSVAs 14 avloppsreningsverk 

är det endast Ekeby (röd ring)  som 

inte lever upp till villkoren.
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I slutet av året meddelades ett nytt miljötillstånd 
för Svalövs reningsverk. Även i detta beslut ställdes 
tuffare krav. I början av 2022 kommer utredning   
att genomföras där åtgärder och kostnader ska  
tydliggöras. Med tillståndsbeslutet följde krav på  
en prövotidsutredning under fem år där påverkan 
av bland annat läkemedelsrestprodukter ska analy-
seras.

Under året fortsatte arbetet efter framtagen plan 
med att söka nya tillstånd enligt miljöbalken för 
 reningsverken och nu är ansökan för reningsverken 
i Röstånga och Torekov inlämnat.

UPPSTRÖMSARBETE 

NSVA arbetar aktivt med uppströmsarbete. Genom 
företagskontakter och remissyttrande arbetar vi för 
att få bort oönskade ämnen från reningsverk och 
från dagvattenledningar. Resultatet blir mindre på-
verkan på reningsverkets processer, slam, recipient, 
ledningsnät och personalens hälsa.

Trots uppströmsarbetet så har det under 2021 före-
kommit ej godkänt slam, det vill säga slam som inte 
klarar de gränsvärden som finns på slammet för att 
detta ska kunna användas på åkermark. I stället blir 
slammet 400 kr dyrare per ton att kvittbliva. Totalt 
har detta kostat kommunerna runt 1 miljon kronor.

HELSINGBORG

Fler fiskar i Råån dog under sommaren då det var 
torrt och varmt. Liknande händelser skedde 2019 
och 2020. Ekologigruppen har gjort en utredning 
som visar att fiskdöden troligen beror på utsläpp av 
syreförbrukande ämnen från Ättekulla industriom-
råde. Dessa utsläpp orsakar syrefattiga förhållan-
den i Råån.

Arbetet uppströms fortgår tillsammans med staden 
och miljökontoret med bland annat filmning, kon-
troll av kammare, kontakt med företag samt prov-
tagning. En maskinell provtagare har installerats 
under hösten som tar ut kontinuerliga prover hela 
dygnet. Tyvärr har ingen enskild stor utsläppare 
och orsak till de uppmätta höga halterna av syreför-
brukande ämnen upptäckts ännu.

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   R E N A  S P I L LV AT T E N
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Omhänderta dagvatten

AVLEDNING

Under 2021 har NSVA fortsatt arbetet för att kunna 
hantera dagvattnet inom regionen. NSVA ansvarar 
för avledning av dagvatten från kunder inom verk-
samhetsområdet för dagvatten. 

ÅRETS REGN OCH ÖVERSVÄMNINGAR

Den totala regnmängden under året var relativt 
normal i regionen. Ett antal kraftigare lokala regn 
ledde till att vissa fastigheter drabbades av över-
svämningar då systemen inte kunde avleda dag-
vattnet. Totalt drabbades 80 fastigheter av över-
svämningar på grund av nederbörd under året i våra 
åtta kommuner.

DAGVAT TENMODELLER

NSVA arbetar för att ta fram modeller över dag-
vattenledningsnäten i kommunerna. Dagvatten-
modellerna tillsammans med markmodellering ger 
en bra bild om funktionen i systemen, och hur väl 
respektive system klarar dagens krav. Modellerna 
berättar även hur samhällets resiliens mot regn och 
skyfall kan utvecklas utifrån val av åtgärd. NSVA tar 
fram åtgärdsplaner för politiska beslut.

DAGVAT TENPL AN

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. Under 2021 var tanken att 
vi skulle vara färdiga med uppdateringen av Hel-
singborgs dagvattenplan och även ta fram en dag-
vattenplan för Perstorps kommun eftersom detta 
hade efterfrågats. Dagvattenplanen för Helsingborg 
har på grund av bristande resurser både inom NSVA 
och staden blivit försenad, men kommer färdig-
ställas för politiskt beslut under 2022. Gällande 
dagvattenplanen i Perstorps kommun, så har denna 
prioriterats bort under året till förmån för åtgärder 
inom driften av anläggningarna. För övriga kom-
muner förutom Örkelljunga finns gällande dag-
vattenplaner med planerade uppdateringar.

TILLSYN DAGVAT TENDAMMAR

Under året har tillsynsmyndigheterna ökat till-
synen gällande dagvattendammar. Det gäller såväl 
kvalitén på vattnet som kommer ut till recipient 
som skötseln av dagvattendammarna. Ett ökat 
 underhåll medför ökade kostnaderna. NSVA märker 
även ett ökat intresse för att öppna upp ledningsnät 
från tillsynsmyndigheter och kommuner.
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Forskningochutveckling

Sweden Water Research (SWR) är ett samarbete 
mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD.  Samarbetets 
inriktning avser forskning, utveckling och innova-
tion för framtidens hållbara vattenanvändning och 
syftar till att samla FoU-resurserna i ett gemen-
samt ägt bolag. 

Inom ramen för det gemensamt ägda bolagets verk-
samhet bedrivs nationellt ledande tillämpad forsk-
ning, utveckling och innovation där ägarbolagens 
nytta är i fokus.  

Avsikten är att samarbetet ska ge ökade möjlig-
heter ge ökade möjligheter att tillsammans lösa 
stora framtida utmaningar genom och att gemen-
samt angripa större och mer komplexa problem än 
vad respektive ägarbolag har kunnat göra var för 
sig att söka och erhålla externa forskningsmedel, 
och även. Samarbetet ökar också möjligheten till 
internationella kontaktytor inom forskningsområ-
det och kunskapsutbyte inom och utanför Sveriges 
gränser. Ägarbolagens insats i verksamheten ger 
avkastning i form av kostnadseffektiva lösningar 
som de själva har nytta av och som gagnar invånar-
na i medlemskommunerna.
 
BOL AGET I  KORTHET 

VID UTGÅNGEN AV 2021 

• Sweden Water Research bildades 2013. 
• Ägarbolagen avsätter årligen minst 1 procent av 

sin omsättning till bolaget. Totalt cirka 16 Mkr. 
• Bolaget har sitt säte på IDEON i Lund. 

• Bolaget har 12 anställa varav 7 är industri- 
doktorander som är direkt anställda vid bolaget 
och  ytterligare 3 doktorander är anställda vid 
våra ägarbolag.  

Vetenskapligt samarbete sker med flera universitet 
och högskolor. Projekten har en tyngdpunkt i  na tur-
vetenskap och teknik men även samhällsveten-
skapliga frågeställningar finns företrädda. Sam-
arbetet mellan Lunds Universitet och ägarbolagen 
började utvecklas för mer är 50 år sedan.  

Pandemin har präglat året 2021. Verksamheten har 
detta till trots fortsatt utvecklats positivt men 
självklart påverkas verksamheten av att de så vikti-
ga nationella och internationella sammankomster-
na har varit begränsade under året. 

BOL AGETS STR ATEGISK A INRIK TNING 

Arbetet med att utveckla bolagets strategiska och 
operativa förmåga i relation till ägarbolagens allt-
mer komplexa utmaningar har fortsatt under året 
utifrån den vid styrelsemötet 2020-12-11 antag-
na  affärsplanen med följande generella inriktning 
för bolaget: 
• Bolaget ska fokusera på att lösa utmaningar  

relaterade till vattenkvalitet, digital transforma-
tion och cirkulär ekonomi.

• Bolaget ska arbeta projektbaserat med forsk-
ning, utveckling och innovation i öppna nätverk  
och samarbeten där våra utmaningar har brutits 
ned inom målsatta fokusområden som kan 
spänna över flera vattentjänster och över såväl 
pågående som avslutade projekt.  

• FoU-arbetet drivs som nätverk där våra ägar-
bolag aktivt medverka. 

De strategiska målen beslutades av styrelsen 2020-
05-27 och tillhörande operativa mål ned brutna av-
seende år 2021 beslutades av VD 2020-12-01. 
 
STR ATEGISK T MÅL 1 

År 2023 har Sweden Water Research en etablerad 
och känd arbetsmetodik för att lösa utmaningar 
 rörande vattenkvalitet, digitalisering och cirkulär 
ekonomi.  
 
STR ATEGISK T MÅL 2 

År 2023 är Sweden Water Research en synlig och 
attraktiv samarbetspart för såväl ägare som viktiga 
intressenter.  

STR ATEGISK T MÅL 3 

År 2023 är Sweden Water Research en framgångs-
faktor i våra ägares arbete med att trygga en fram-
tida kompetensförsörjning för vattensektorn. 

För de strategiska målen finns också operativa mål 
och några exempel på aktiviteter under 2021 är:
• Under 2021 har vi sammanfört samtliga genom-

förda och pågående projekt i sammanhängande 
grupper av fokusområden och vi har även i dia-
log med våra ägare målsatt arbetet i dessa 
fokus områden (se Fokusområden - Sweden 
 Water Research) .

• Inom projektet REsilient WAter Innovation for 
smart Water Economy (REWAISE), som är ett 
femårigt projekt med finansiering från EUs 

forsknings- och Innovationsplattform Horizon 
2020, har vi tillsammans med VA SYD etablerat 
ett arbetssätt för att projektleda större EU- 
projekt.

• Vi har i olika samarbeten initierat och med-
verkat till minst två nya ansökningar om FoU- 
och innovationsprojekt. 

• År 2021 får SWR-doktorander möjlighet att 
 delta i de introduktionsprogram som ges av 

 våra ägare för nyanställda. 
• År 2021 får våra SWR-doktorander möjlighet 
 att delta i de rekryteringsevenemang som våra 

ägare deltar i på bl.a. LTH.  

PROJEK THANTERING I  URVAL 2021 

• Interreg projektet Less is More med koordinator 
vid Lunds Universitet avslutades under 2021. 

• Vinnova Projektet Future City Flow med  
koordinator vid DHI  avslutades under 2021. 

Uppstartade projekt 2021  

(se även projekt  arkiv – Sweden Water Research)  

• En smart digital plattform för hantering 
av  Cyanotoxinrisk i dricksvattenförsörjning.  

• Riparian Lake, Biologiska strandskydd vid 
 Bolmen för att minska brunifiering. 

• Framtidens vattenförvaltning inom Lagans 
 avrinningsområde. 

• Säkra och snabba ledningsnätsarbeten.  
• Supermätpunkten. 
• Källby Vattenverkstad.  
• Mätning av direkta växthusgasemissioner. 
• Karakterisering av spillvatten för design 
 och modellering.  
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• Ökad biogasproduktion genom industriell 
 symbios – samrötning av ångförbehandlat halm 
och avloppsslam.  

• NPHarvest – ett samarbets project med Reco 
Lab. 

• Testbädd Ellinge – torkning, pyrolys och 
 produktifiering av avloppsslam.

• ÖreWise 1.5 – Ett samarbete inom Greater 
Copenhagen. 

KONFERENSER OCH SLUTSEMINARIER   

• Sweden Water Research-dagen Sista fredagen 
 i november arrangerades årets Sweden Water 

Research-dag, precis som vanligt – fast ändå 
inte. SWR dagen genomfördes som en hybrid 
dag där mer än 350 personer tog del av SWRs 
resa framåt detta år med  temat ”Från labbet till 
verkligheten: tema living labs” (se även Sweden 
Water Research-dagen 2021 – Sweden Water 
 Research). 

• Digital lunch med Sweden Water Research Fyra 
tisdagar i maj bjöd vi in kollegor på våra ägar-
bolag till en digital lunch där vi berättar mer 

 om det forsknings- och utvecklingsarbete som 
bedrivs inom Sweden Water Research. 

DISPUTATIONER 

• Den 1 december försvarade doktorand Shifteh 
Mobini sin avhandling ”Just or Unjust – Assess-
ment of Rainfall-Related Flood Damage in a 
Swedish Context”. 

• Den 29 april försvarade doktorand Rubén Juaréz 
Camara sin lic. avhandling ”Ozonation in 
 Advanced Wastewater Treatment- Practical 
Aspects and Development of a Prediction Tool 
for Pharmaceutical Removal”. 

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   F O R S K N I N G  O C H  U T V E C K L I N G

ST YRELSE 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 
vid fem tillfällen 11 mars, 27 maj, 3 juni, 27 sep-
tember och 9 december. Styrelsen har sedan års-
stämman 27 juni följande sammansättning: 

Jonas Jacobsson Gjörtler, NSVA (ordf.), Ilmar 
Reepalu, Sydvatten (vice ordf.), Magdalena Beck, VA 
SYD, Johan Andersson, Sydvatten, Nils Holmqvist, 
VA SYD, och Björn Persson, NSVA. 
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Kommunikation

Intern kommunikation 

INTERN KUNDNÖJDHET

Kommunikatörerna stödjer övriga avdelningar i de-
ras interna och externa kommunikation. Eftersom 
kommunikationsavdelningen är en servicefunktion 
är det viktigt för kommunikatörerna att lyssna in 
avdelningarnas behov och deras upplevelse av den 
service de fått under året. Mötena har varit positiva 
och ger insikter på kort och lång sikt, vilket är vik-
tigt för det fortsatta arbetet. Ett exempel är en 
medieutbildning för projektledarna som genomför-
des under hösten. 

INTR ANÄTET ÄR EN SPINDEL I  NÄTET

Via intranätet ska alla medarbetare utföra en hög 
grad av självservice och ges möjlighet att läsa ny-
heter om företaget. Under våren skedde en stor 
uppdatering av intranätet där bland annat ett helt 
nytt sätt att skapa sidor introducerades och alla re-
daktörer fick en vidareutbildning för att i sin tur 
kunna hjälpa sina kollegor. 

RUTINER VID SKYLTNING 

AV VA-PROJEK T

Skyltning vid VA-arbeten om vad som händer i gat-
an är viktigt. För att bli ännu tydligare för kunderna 
och för att hjälpa projektledarna, som har kommu-
nikationsansvaret, tog kommunikatörerna fram en 
ny skyltguide som visar vilken sorts skyltar som ett 
specifikt VA-arbete kräver.

RUTINER VID KRISKOMMUNIK ATION

En större genomgång och uppdatering av kris-
kommunikationsrutiner genomfördes för att ha allt 
på plats när, inte om, det uppstår en krissituation. 
Allt från rutiner till lathundar har samlats på ett 
och samma ställe för att ha det lätt tillgängligt i ett 
 krisläge och för att undvika personberoende kom-
petens.

INTERN KOMMUNIK ATIONSSTR ATEGI 

En intern kommunikationsstrategi, som är ett 
hjälp  medel att nå verksamheternas mål, arbetades 
igenom. Alla måste jobba med det och ansvaret kan 
inte delegeras. Den interna kommunikationen ska:
• Leda till att medarbetarna är ambassadörer för 

 företaget.
• Skapa förutsättningarna för att de anställda ska 

känna delaktighet och tillhörighet i företaget 
och sin organisatoriska avdelning.

• Stödja cheferna i deras kommunikationsansvar. 
• Underlätta för medarbetarna att ha tillgång till 

den information de behöver för att kunna utföra 
sitt jobb med ansvar, kompetens och arbets-
glädje.

• Händelser bör så långt det är möjligt  
kommuniceras internt innan den kommuniceras 
externt.
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Det är viktigt med hög tillgänglighet och att alla vet 
vilken information de kan hitta på intranätet. Med-
arbetarna uppmuntras att vara aktiva i det sociala 
flödet på startsidan så att kollegor kan se vad som 
händer inom företaget samt bygga gemenskap då 
alla anställda är utspridda i åtta ägarkommuner.

UPPDATER AD GR AFISK PROFIL

Efter tolv års användning behövdes en varsam upp-
datering av den grafiska profilen som sedan årsskift-

et syns på trycksaker, rapporter, webbar, med mera.  
Både Word och Excel-mallar har fått nya typsnitt 
och färgkoder för enhetlig kommunikation. 

NYA INTERNA RUTINER KRING DRICKS-

VAT TENKOMMUNIK ATION

Sommaren brukar betyda en del kriskommunika-
tion, främst kring dricksvatten. En ny rutin testades 
under sommaren med digitala möten två gånger per 
vecka för att vara uppdaterade kring kommuner 

med egen vattenproduktion. Utvärderingen efter 
sommaren var endast positiv och kommer leda till 
fler nya grepp inför nästa sommars kommunikation 
och hållbar vattenanvändning.

ÄR DU SKURK ELLER HJÄLTE?

Att möta media kan vara både nervöst och utma-
nande. Vissa medarbetare hamnar i medias strål-
kastarljus i och med sin anställning på NSVA. Att 
förklara krångliga saker enkelt och tydligt är en 

konst och något de flesta av oss behöver öva på. För 
vissa är det en obekväm roll så därför har en medie-
utbildning, främst för projektledarna genomförts 
under hösten. Även företagsledningsgruppen arbe-
tade under en dag med kniviga uppdrag och utbild-
ningen har fått mycket uppskattning.

Beteendeförändrande 
kommunikation 

Det finns en stor förbättringspotential vid skötsel 
och uppförande kring vatten och avlopp. Beteende-
förändrande kampanjer genomförs av denna anled-
ning varje år, ofta i samarbete med systerorganisa-
tioner i Skåne. Till exempel deltar NSVA i de årliga 
nationella kampanjerna och gör inlägg i sociala me-
dier kring Världsvattendagen, Stora biltvättar-
helgen samt Världstoalettdagen.

HÅLLBAR VAT TENANVÄNDNING  

OCH SPAR A VAT TEN

Hållbar vattenanvändning är ett nationellt samar-
bete som hålls samman av branschorganisationen 
Svenskt Vatten. Över 100 kommuner deltar och 
materialet släpptes den 29 april. Det är ingen kam-
panj utan ett startskott för att långsiktigt arbeta 
med att höja vattnets värde, jämförbart med Håll 
Sverige rent. 

Ägarkommunernas kommunikatörer fick tillgång 
till materialet samma dag som det släpptes och er-
bjöds teamsmöte för frågor. Inledningsvis fokuserar 
materialet på att få människor att göra smarta be-
sparande åtgärder i vardagen så att dricksvattnet 
räcker till alla. Med små beteendeförändrande in-
satser kan vi gå mot en mer hållbar användning av 
dricksvattnet som gäller året om även om det blir 
extra intensivt på sommaren. Till exempel har 
poolbyggandet ökat med 60 procent i år jämfört 
med 2020 och de flesta fyller poolerna med dricks-
vatten. Det sätter råvattentillgången och produk-
tionskapaciteten på hårt prov, främst i ägarkom-
muner med egen produktion under sommaren. Vi 
kommunicerar så mycket vi kan om pool-vett. 

På samma tema körs spara vatten-kampanjen varje 
sommar, främst i Båstads kommun, men i år även i 
kommunerna Perstorp och Åstorp. Materialet har 

utökats med filmer i fler stora dagligvarubutiker 
och i ena fallet betydde det samarbete med LBVA 
som är vår motsvarighet i Laholms kommun.

Fulspolningar har orsakat många pumpstopp under 
vintern och våren så riktade budskap i problem-
områden via sociala medier samt brevutskick ge-
nomfördes. Inget av försöken gav önskat resultat. 
Ibland beror fel agerande kring vatten och avlopp 
inte på okunskap och därför deltar NSVA i ett inter-
nationellt projekt som letar fram bästa sätt när det 
gäller att få kunderna att använda vatten och av-
lopp vattensmart. Utöver ett antal internationella 
organisationer deltar företaget tillsammans med 
SWR, VA SYD och Sydvatten. Isle utilities heter 
 företaget som projektleder. De presenterade sina 
resultat i december och under 2022 kommer några 
nya grepp att testas och utvärderas.

SAMARBETE MED ÄGARKOMMUNERNA

Trots pandemi lyckades en del icke digitala samar-
beten genomföras med ägarkommunerna. I Båstad 
med tennisveckorna deltog NSVA i kommunens 
 fysiska monter med spara vatten-material samt 
även på webben.
 
Hösten inleddes med deltagande i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps säkerhetsvecka i 
kommunerna Helsingborg och Landskrona, samt 
deltagande digitalt i Svalövs kommun. Här berätta-
de vi bland annat om hur få liter dricksvatten en 
privatperson förväntas klara sig med per dygn vid 
krisläge. Facit är 3–5 liter per dygn jämfört med de 
140 liter varje person förbrukar per dygn enligt 
branschstandard när allt löper på som vanligt.
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Kriskommunikation
 

De tjänster NSVA tillhandahåller – vatten och av-
lopp – innebär att varje person berörs, därför är 
 media snabba med att rapportera när NSVA publi-
cerar pressmeddelanden eller driftinformation. 

BEVAT TNINGSFÖRBUD

Sommarmånaderna betyder oftast skyfall eller vat-
tenbrist. I år blev det främst vattenbrist (igen) som 
behövde kommuniceras i kommunerna Båstad och 
Åstorp som har egen vattenproduktion. I materialet 
från Hållbar vattenanvändning ingår även illustra-
tioner för krisläge.
 
Uppdelat i tre nivåer som en pyramid:

• Allt vilar på en blå botten som, oberoende av 
årstid, berättar om tips och fakta för en lång-
siktig beteendeförändring som kopplar till  
Agenda 2030.

• Steg två är gult och kritiskt läge med upp-
maning om att spara vatten för en minskad 
 vattenförbrukning.

• Steg tre är rött och bevattningsförbud med  
tillämpning av vattentjänstlagen. Kommunalt 
dricksvatten får endast användas till mat,  
dryck och hygien.

NSVA blev först i Sverige att använda hela signal-
systemet. Steg två, kritiskt läge, triggar tyvärr en 
del fastighetsägare att öka sin konsumtion i stället 
för att spara, och inser inte att på grund av detta 
 beteende påskyndas behovet av att bevattnings-
förbud införs. 

RESTER AV BEK ÄMPNINGSMEDEL

Strax efter bevattningsförbuden infördes i juni be-
hövde NSVA rapportera om att rester av bekämp-
ningsmedel i dricksvattnet registrerats i Båstads 
kommun, samt i råvattnet i Åstorps kommun och 
senare under hösten även i Örkelljunga kommun. 
Sannolikt beror resultaten på många års använd-
ning av bekämpningsmedel inom odling. Att rester-
na av bekämpningsmedel upptäckts först nu beror 
på att dessa ämnen inte analyserats tidigare. 

Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som vi-
sar att uppmätta halter inte utgör någon akut eller 

kronisk risk för konsumenterna. Av den anledning-
en bedömer NSVA och de berörda miljöförvaltning-
arna i respektive kommun att vattnet kan användas 
som vanligt. Under tiden pågår utredningar kring 
hur denna typ av föroreningar ska hanteras fram-
över.

FISKDÖD I  R Å ÅN

Under några somrar har det förekommit fiskdöd i 
Råån i Helsingborgs kommun som NSVA rapporte-
rat om. Även om utredningsansvar och åtgärder 

 ligger på miljöförvaltningen i Helsingborgs stad ser 
NSVA allvarligt på händelserna. Utredningar pågår 
för att försöka hitta källor till dagvatten med höga 
halter av organiskt material, höga bakteriehalter 
och höga metallhalter. Att lokalisera och åtgärda 
källorna till syretärande organiskt material är kom-
plicerat men nödvändigt för att i fortsättningen 
undvika syrebrist och fiskdöd i Råån.

BEVAT TNINGS-
FÖRBUD

SPAR A VAT TEN

HÅLLBAR VAT TENANVÄNDNING
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Kundkommunikation
 

Det finns olika sorters kundkommunikation; digi-
talt via sociala medier och webb, tryckt material, 
hur en VA-taxa ska tolkas och så vidare. Här presen-
teras ett urval av aktiviteter under 2021.

FR ÄMSTA INFORMATIONSK ANALEN

Företagets webbplats, nsva.se, är främsta informa-
tionskanalen för kunderna att söka information och 
göra ärenden på. Sedan tidigare fanns en  reservwebb 
om nsva.se skulle få en driftstörning. Den har revi-
derats och en ny är lanserad med högre funktionali-
tet än den tidigare versionen. 

Att alltid ha en relevant och uppdaterad webbplats 
kräver mycket arbete och omfattande utveckling 
läggs på webbplatsen för att möta kunders behov. 

Till exempel:
• Inloggning via BankID som ger kunden    
 möjlighet att slippa hålla reda på kundnummer,  
 med mera. Alla ärenden som kan göras nås    
 också från samma inloggning. Detta har 
 inneburit omfattande teknisk utveckling 
 i bakgrunden, men nu är den snart i mål. 
• En räknesnurra som ger en preliminär pris-
 indikation på kostnad att ansluta till     
 kommunalt vatten och avlopp samt dagvatten.
• Vid driftinformation på startsidan finns numera  
 en knapp som tar besökaren direkt till 
 formul äret att anmäla sig för SMS vid drift-
 störningar. 

• I arbetet med ständig utveckling och förbättring  
 genomfördes en kundundersökning i december   
 till januari på nsva.se. Vi fick mycket goda 
 betyg, men vi vilar inte för det, arbetet med 
 förbättring av webbplatsen fortsätter.
• I den takt tankstationer blir driftsatta publiceras  
 adress på nsva.se. 
• VA-taxeförändringar.
 
VA-TA X A – EN SVÅRTOLK AD HISTORIA

För att göra VA-taxan lättare att förstå har ett in-
ternt samarbete mellan avdelningarna genomförts 
och även ett nationellt samarbete som koordineras 
av Svenskt Vatten. En utmaning är att många 
 kommuner har en unik lösning för hur de räknar ut 
taxan, så även inom NSVA. Målet är att en kund ska 
kunna flytta inom Sverige – eller ägarkommuner i 
NSVA – och få en liknande VA-taxa att tolka.  Arbetet 
pågår och NSVA påverkar via Svenskt Vattens 
 kommunikationskommitté som är styrgrupp för 
 arbetet.

VAT TENTRYCKET – EN PAPPERSTIGER?

Kundbladet Vattentrycket skickas med fakturan 
fyra gånger per år för att påminna och påverka fast-
ighetsägarna att använda vatten och avlopp på ett 
hållbart sätt. Under 2020 och 2021 har övervägande 
del av kunderna gått från pappersfaktura till digital 
faktura. Tyvärr märker vi att den digitala versionen 
missas av kunderna, vilket även stämmer efter kon-
troll med tio andra VA-bolag. 2022 kan innebära ett 

annat distributionssätt att nå ut med informa-
tionen.

En film om hur mätarbytet går till behövde upp-
dateras och planerades att filmas i december 2020. 
Tyvärr satte Covid-19 stopp för produktionen, men 
den genomfördes under 2021 i stället. Se den här: 

SOCIAL A MEDIER-K ANALER 

Det är främst Facebook och LinkedIn som NSVA 
kommunicerar i när det gäller SO ME-kanaler. 
 Under hösten har nya grepp testats, till exempel 
jobbannonser för att fånga blivande anställdas 
 uppmärksamhet. Dessutom har allt fler projekt 
publicerats i och med kommunikatörerna har ut-
ökats med en tredje anställd vilket möjliggör ytter-
ligare publiceringar. 

En sociala medier-kampanj har genomförts för att 
minska mängden skräp som spolas ner i avloppet. 
Totalt sex betalda annonser genomfördes. Under 
mars gick den första ut och sågs av 91 967 personer. 
Höstens tre fulspolnings-annonser via sociala me-
dier har nåtts av 27 383 personer, 442 interaktioner 
och 19 delningar. 

Varje år får NSVA kommunicera att bedragare kon-
taktar kunder och vill utföra spolningar inne på 
fastigheten. De påstår att spolningen behöver göras 
i samband med ett arbete i gatan. Via sociala medier 
har vi nått över 24 000 personer med budskapet, 
och varningen finns förstås även på nsva.se.  

TIDNINGSANNONSER 

NSVA är med i tidningen Ny i Stan med annons se-
dan flera år tillbaka i de kommuner som erbjuder 
tjänsten till sina nyinflyttade kommuninvånare. Vi 
fortsätter även i nästa års tidningar som är Bjuv, 
Helsingborg och Landskrona.



3130

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   K O M M U N I K AT I O N

NILS HOLGERSSON OCH VA

Den årliga Nils Holgersson-undersökningen visade 
att Svalöv var den dyraste kommunen med VA i 
 Skåne, medan Helsingborg var den billigaste. NSVAs 
ekonomichef förklarade varför det blir så i en arti-
kel som HD publicerade den 2  oktober.

SAMARBETE MED BOSTADSBOL AG

Nygammalt samarbete väcktes till liv med Helsing-
borgshem kring hållbar vattenanvändning. Det 
 gäller både spara på dricksvatten och att spola rätt. 
Vi är mycket glada för att kunna samarbeta med det 
kommunala bostadsföretaget och ser gärna att lik-
nande samarbete startas upp med övriga ägarkom-
muners kommunala bostadsföretag samt bostads-
rättsföreningar.

HANTERING AV DATA OCH PERSON-

UPPGIF TER I  SOCIAL A MEDIER OCH 

PÅ WEBB

Överföring av data till tredje land och vilken data 
NSVA delar i sociala medier, vilken sökmotor som 
används på nsva.se samt videodelningstjänster har 
fått en översyn. 
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Bolagskommunikation
 

Varje år produceras en mängd olika bolagskommu-
nikation som handlar om NSVAs verksamhet. Det 
mesta är rapporter som skickas till ägarkommuner-
na i form av månadsrapporter, men även verksam-
hetsrapporten och tertialrapporter och bidrag till 
Helsingborgs stads årsredovisning, allt produceras 
internt.

Året började med ny layout på månadsrapport och 
en systematisk genomgång av vilka trycksaker som 
ska sorteras bort och vilka som ska läggas in i den 
nya grafiska profilen.

VI ÄR NSVA

Första filmen om NSVA har sett dagens ljus. 
Premiär visningen var den 17 december och fick ett 
väldigt gott mottagande av personalen. Filmen kan 
användas vid rekrytering, på jobbmässor, vid intro-
duktion vid nyanställning, samt vid presentationer 
av NSVA i olika sammanhang. Se den här:

L ÄCK ANDE PE-LINER

Den läckande PE-linern i Helsingborg stads nya 
vattentorn har gett upphov till huvudbry, både för 
personal och invånare. Insändare i lokala dagstid-
ningen fick svar, även om det inte var just de svaren 
som insändare efterfrågade för mycket kring dricks-
vattenproduktion är säkerhetsklassat. Det upp-
fattas dock som positivt att allmänheten är intres-
serade av verksamheten.

DIGITAL INVIGNING AV RECOL AB 

RecoLab med showroom och testbädd i Helsingborg 
invigdes. På grund av pandemin blev det digital in-
vigning den 5 maj. Fem reportage om verksamheten 
publicerades med en veckas mellanrum och kan ses 
på recolab.se.
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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 2021 togs 17 256 externa ärende emot, vilket 
är rejäl ökning från 2020 då 13 983 ärenden togs 
emot. 57 procent ärenden kom in via mejl och 23 
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 Kundservice ge-
nom 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 
2021 kom 20 procent av ärendena in via nsva.se, 
vilket ligger i samma nivå som 2020.

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. 
Detta för att undvika dubbelregistreringar. När ett 
ärende är avslutat skickar Kundservice, eller hand-
läggaren, ett mejl med en länk till kunden, om de 
har uppgett sin  mejladress, med möjlighet att ge 

återkoppling på hanteringen avärendet. Under 2021 
anser 90 procent av kunderna att de är nöjda eller 
mycket nöjda med hanteringen av deras ärende.  

Ett urval av svar från undersökningen:

”Väldigtnöjdmedsnabbhantering.”

”Gillar att ni informerar om hur vi 
konsumenterskabeteoss!”

”Imponerad av er servicenivå och att ni 
ringertillbakaefterattvaritupptagna.
Enbartpositivtbemötande.Tack!”

”Manuppskattarsnabbåterkoppling
ochklarabeskedochdetfickvi.”

DEN EX TERNA WEBBEN 

GÖR DET ENKL ARE FÖR KUNDEN

Målsättningen är att ständigt förbättra nsva.se och 
som ett led i detta genomförs en årlig kundunder-
sökning. Syftet med undersökningen är att få kun-
dernas synpunkter på vad de önskar förenkla och 
förbättra. Idag kan kunderna 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.

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 den pågående Coronapandemin har 
planerade mätarbytenhos privatpersoner inte kun-
nat genomföras under större delen av 2021. Trots 
detta har 4673 mätarbyten och mätarärende be-
handlats. 1840 inkomna kundärende har behand-
lats av mätaradministratörerna. I affärsplanen, som 
bestämdes innan pandemin, planerades för 7344 
byten och ärenden.

Under året har det ackrediterade kontrollorganet 
haft interrevisioner två gånger samt en externrevi-
sion som utförts av Swedac där resultatet blev 9 
 avvikelser och förbättringsförslag. Alla punkter är 
behandlade, inskickade med godkänt resultat. Kon-
trollorganet har kontrollerat 2561 mätare. 

Ett projekt med digitala mätare har gett bra resul-
tat, omställningen till digitala mätare kommer gå i 
normal bytestakt i alla kommuner. LoRa-nätverket 
som de digitala mätarna använder för att skicka 
data har tagit bra form under 2021 och vi har myck-
et bra övergripande teckning och kontakt med de 

flesta mätarna, men nätverket kommer på sikt 
 behöva punktinsatser. Av 2322 mätarbyten är 1641 
digitala mätare.

Ett samarbete har inletts med Rönnowska skolan  
i Helsingborg där Mätarservice tar emot praktikant-
er. Under hösten har praktikanter tagits emot från 
både Helsingborg och Svalöv. Efter Corona-pande-
min finns intresse från skolorna att komma i gång 
med studiebesök. 
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2021 2020 2019 2018 2017

Totalt antal samtal 31 937 31 690 33 700 33 155 30 840

Totalt antal  
externa ärenden, varav 17 256 13 983

 
15 200 17 600 13 200

E-post 9 836 6 922 7 509 7 480 7 207

Telefon 3 969 4 195 4 560 7 022 4 302

nsva.se 3 451 2 866 3 131 3 098 1 691

ANTAL ÄRENDEN

2021 2020 2019 2018

Totalt skickade fakturor 284 160* 230 303* 238 820* 232 486*

Varav andel  digitala, % 47,8 49,7 43,8 38,1

ANTAL SKICK ADE FAK TUROR

* Uppgifter saknas för Perstorp, Åstorp samt Örkelljunga.
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Centrala stödfunktioner

Ekonomi 

Liksom under 2020 har pandemin i viss mån be-
gränsat arbetssättet under 2021. Som vanligt har 
dock årscykeln med affärsplan på våren, budget på 
hösten och årsbokslut med verksamhetsberättelse 
på vintern genomförts. Liksom under 2020 har vi 
också 2021 välkomnat in en ny kommun i vårt arbe-
te – Örkelljunga. Vi servar nu därmed åtta kommu-
ner med planer, prognoser och månadsbokslut.  

Vi har fortsatt vårt arbete med förbättring av förut-
sättningar för och uppföljning av bolagets in-
köpsverksamhet. Vi har bland annat arbetat med 
upphandlings- och avtalsmallar, systemstöd för 
 direktupphandlingar samt sortimentsanalyser inför 
nya upphandlingar. 

Avdelningen fick under hösten förstärkning av en 
controllerassistent. Denne kommer främst att ha 
fokus på planering och uppföljning av resursan-
vändningen, vilket innebär arbete med fortsatt ut-
veckling av inköpsuppföljning, men också ett brett 
arbetssätt inom övrig ekonomifunktion. 
 
Arbetet med att följa produkters kvantiteter har 
också fått ett lyft, fokus ha varit på Rörnät där in-
rapporterade åtgärder snabbt kan sammanställas 
och presenteras i verktyget QlikSense.  

IT

Ingen verksamhet klara sig utan IT idag. De digitala 
systemen och programmen hjälper oss bland annat 
att styra, följa upp och att sammanställa underlag 
som behövs för genomtänkta beslut. IT-organisa-
tion på NSVA är uppdelad i en infrastrukturdel och 
en verksamhetsdel. Själva driften av infrastruktu-
ren sköts av en extern IT-leverantör. Inom företaget 
finns en IT-projektledare och en IT-infrastruktu-
ransvarig. Den senare är ansvarig för beställning av 
infrastruktur hos leverantören. IT-projektledaren 
hjälper verksamheten att driva IT-relaterade pro-
jekt samt leder objektsgruppen, där samtliga objekts-
ansvariga ingår. Varje avdelning ansvarar för sin 
verksamhets IT via nämnda objektsansvariga samt 
även applikationsansvariga – ett extra ansvar för 
duktiga och intresserade medarbetare. Ytterst an-
svariga för verksamhetens IT är objektsägarna som 
består av avdelningschefer och stabschefer. Med 
denna struktur blir alla involverade där ansvar, be-
slut och påverkan ligger nära användaren.

IT-FÖRVALTNINGSPL ANER 

IT-utvecklingen är numera nära integrerad med 
produktutvecklingen, det vill säga processen med 
att utveckla vårt arbetssätt. IT-förvaltningsplaner 
skrivs in och målen följs upp i verktyget Stratsys, 
vilket också används för övrig målstyrning av verk-
samheten. Här följer ett axplock från IT-förvalt-
ningsrapporten som berättar om de förändringar 
som gjorts av IT-systemen under året.

Bolagets drift- och övervakningssystem har upp-
graderats tre gånger. Utveckling av maskinkorten 
har också varit ett fortsatt fokus. Maskinkorten styr 
 vilka anläggningar som behöver vilket underhåll 
 efter drifttid. Till avdelning Dricksvatten har en 
mobilversion av ronderings-appen tagits fram. Med 
ronderings-appen styrs vilka driftåtgärder som ska 
göras vid vilken tidpunkt och i vilken ordning.

Kartsystemet VA-banken har utvecklats, bland annat 
genom att nya moduler driftsatts. Ledningskarta 
frågare och Offline-lösning är några nya moduler som 
underlättar arbetet, främst för avdelning Rörnät.

I projektstyrningssystemet Antura har en resurs-
planeringsfunktion sjösatts som kommer att utvär-
deras under 2022. Syftet med den är att tidsplanera 
personalen efter vilka kompetenser projekten be-
höver under året.

För att kunna bearbeta data från databaser har visu-
aliseringsverktyget QlikSense införskaffats för att 
kunna möjliggöra presentation av data på interna 
och externa webbsidor. Ett fokus är att kontinuer-
ligt följa produktkvantiteterna. 

Under året har en app tagits fram för att underlätta 
arbetet med att ta fram arbetsmiljöplaner. 

Kundärendesystemet Lime har under året kopplats 
ihop med kartsystemet för att enkelt koppla fastig-
hetsbeteckningar till kundärenden. 

Telefonoperatör Telia byttes till Telenor i juni och         
i det skiftet infördes den molnbaserade växelfunk-
tion Puzzel. Den har dock fungerat mycket dåligt 
och avslutades vid årsskiftet.  Framöver kommer 
NSVA bara att använda Telenors egna tjänster. 

Under hösten har en direktupphandlingsmodul 
 implementerats i upphandlingssystemet.  Inköps-
analyssystemet har börjat användas för både avtal-
strohetsrapporter och prisuppföljningar. Till eko-
nomisystemet har ett nytt filhanteringssystem 
implementerats.

För IT-infrastrukturen har säkerhetsfrågor varit 
prioriterade, men ärendehanteringen av användar-
nära tjänster, till exempel leverans av hårdvara och 
felanmälan, har utvecklats genom bättre uppfölj-
ning av våra interna servicenivåer. 

WEBBUTBILDNING OM SK ADLIGA ME JL

Under året har en webbutbildning genomförts för 
att öka risk- och säkerhetstänk bland medarbetar-
na. För att kontrollera att utbildningen gett önskad 
effekt har så kallad phishing-tester skickats via 
mejl. Resultatet så här långt är en markant ökning 
av vaksamhet och säkerhetstänk bland personalen. 
Utbildningen kommer att fortsätta under 2022 efter-
som nya sätt dyker upp för att få medarbetarna att 
öppna mejl med skadligt innehåll.
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I denna bemanningsökning skall tilläggas att vi 
 blivit en kommun till och från övergången kom det 
sex nya medarbetare.

SJUKFR ÅNVARO OCH LÖNEÖVERSYN   

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 3 pro-
cent 2020 till 2 procent under 2021. Analysen visar 
att det sjunkande talet är en följd av Covid-19. 

Snabbt agerande efter de rekommendationer som 
gavs av Folkhälsomyndigheten har även lett att 
 övriga vanliga sjukdomsfall så som influensan har 
påverkat i mindre utsträckning mot föregående år. 
Hemarbetet har fungerat väl och medarbetarna har 
erbjudits att ta hem skärm, stol och andra medel för 
att underlätta arbetet. 

NSVA valde snabbt att ställa om samrådsmöten 
2020 till digitala och har även under 2021 fortsatt 
med detta. 2021 har också inneburit färre fysiska 
möten och färre möten generellt då inga större för-
ändringar genomförts samt en gemensam efterfrå-
gan att effektivisera upplägget av samrådsmötena. 
Konstellationen är den samma med de fackliga or-
ganisationerna där VD, HR-chef och representanter 
för de fackliga organisationerna deltar. När behov 

föreligger genomförs MBL-förhandlingar med be-
rörd facklig organisation.

Under hösten i takt med att samhället öppnat upp 
har även NSVA lyft på restriktioner men med fort-
satt försiktighet.

Under senvåren gjordes en medarbetarundersök-
ning om den upplevda situationen, vad som funge-
rat bra och mindre bra samt hur medarbetarna skul-
le vilja arbeta efter pandemin. Med detta underlag 
tog ledningsgruppen ett beslut om att vid återgång 
till det nya normala ges det en möjlighet att arbeta 
hemifrån 1–2 dagar om det passar verksamheten.

HR 

NSVA har under 2021 haft 222 årsarbetare (jämfört 
med 2020 med 204 årsarbetare) vilket är en ökning 
av bemanningen sedan föregående år. Fördelningen 
mellan kvinnor och män är 28 procent kvinnor och 
72 procent män (2020 var fördelningen 29 procent 
kvinnor och 71 procent män). 

2021

ANTAL ANSTÄLLDA
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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 ar-
betsmiljöarbete. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 
sker med hjälp av företagets gemensamma check-
lista för den årliga uppföljningen av systematiskt 
arbetsmiljöarbetet. 2021 skedde all utbildning digi-
talt tillsammans med Prevent inom arbetsmiljö-
arbetet.
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Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar 
mycket väl och 28 arbetsmiljö ronder, både planera-
de och spontana, har genomförts under året runtom 
på de olika arbetsplatserna i ägarkommunerna.  
 Arbetsmiljökommittén har haft fyra möten under 
året.  
  
NSVA erbjuder enligt rutinhälsoundersökningar till 
sina medarbetare och under 2021 har 69 av 86 er-
bjudna medarbetare varit på en hälsoundersökning. 
Återkoppling av resultatet från undersökningarna 
har presenterats för ledningsgrupp samt övriga 
chefer. 

GREAT R ATE

Great Reate är en ny leverantör av verktyget för 
medarbetarundersökning. De erbjuder snabba puls-
mätningar som ett komplement till den årliga 
 undersökningen, vilket saknades i det tidigare verk-
tyget. I undersökningen mäts fem områden: Enga-
gemang, Stressnivå, Ledarskap & stöd, Arbetssätt 
& verktyg samt Gemenskap & kultur.

Det övergripande resultatet blev 3,12 av 5. Om-
råden som behöver mer aktivt arbete och fördjup-
ning är att tydliggöra och förankra de övergripande 
målen för verksamheten. Detta bör göras med en 
tydlig kommunikation där roller och ansvar sätts i 
ett perspektiv i arbetssätt, funktioner och proces-
ser. Varje avdelning har till ansvar att sätta mål och 
aktivitet er för att arbeta med resultatet.

AK TIV T LEDARSK AP

Under hösten 2021 startades tillsammans med 
 Aktivt 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. Alla chefer vinner i styrka 
när cheferna också reflekterar över sina personliga 
ledarroller och hur de tillsammans bildar en grup-
profil. 
 
REKRY TERINGAR 

Antalet rekryteringar har ökat under året, 40 lediga 
tjänster har tillsatts mot 24 tillsättningar 2020. 

Det höga antalet rekryteringar beror på många för-
äldravikariat under året samt en del naturliga av-
gångar. En trend kan också vara att personal väljer 
att söka sig närmare sin hemort för att få kortare 
resväg till arbetet. I början av 2021 visade spontan-
ansökningar en positiv riktning som tyvärr sjunkit 
under hösten. 
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Miljö och kvalitetsarbete
 
NSVA har varit ISO-certifierade sedan 2011. Certi-
fieringen är ett bevis på att miljö- och kvalitetsarbe-
tet i bolaget håller måttet. Det är också ett sätt att 
kontrollera att verksamheten arbetar med ständig 
förbättring. Under året har även anläggningarna i 
Örkelljunga inkluderats i certifieringen.
 
Verksamhetssystemet, som är processbaserat, nås 
via samma plattform som intranätet. Processer 
publiceras löpande med tillhörande rutiner.
 
Under året har 349 avvikelser rapporterats och av 
dem har 333 avslutats vid årsskiftet. Samtliga av-
vikelser som skrevs under 2021 är nu avslutade.
 
REVISIONER

Två internrevisioner har genomförts och två led-
ningens genomgång. Extern revision genomfördes 
2021-03-08.
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Vattenåret i Bjuvs kommun

Årssammanställning

4 533
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 59

Antal anmälda 
källaröversvämningar 2

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 24 754

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 92

Antal planerade mätarbyten 481

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

94,47 procent av kunderna i Bjuvs kommun skicka-
de in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA, 
vilket är i paritet med föregående år. Andelen kun-
der som valde att lämna sin årliga mätaravläsning 
via mobiltelefon, e-post eller webb var cirka 84 
 procent jämfört med 81 procent 2020.

Från och med den 1 mars 2022 höjs VA-taxan i Bjuvs 
kommun för både privatpersoner och företag. Jus-
teringen av VA-taxan beror främst på fortsatt behov 
att rusta upp VA-systemet samt att  förebygga över-
svämningar. Kunderna informerades om den nya 
taxan via media, nyhetssida på nsva.se och i sam-
band med den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har 1106 VA-ärenden från kunder i 
Bjuvs kommun hanterats i ärendehanteringssyste-

met Lime CRM. Ungefär 50 procent av ärendena 
 berör fakturafrågor, därefter kommer mätarären-
den och frågor. Totalt 16 kundklagomål har tagits 
emot på till exempel missfärgning av vattnet, ej 
nöjd kund samt återställningsarbete.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Bjuvs kommun har 92 vattenmätare bytts jämfört 
med de 481 som var planerade. Under året har 103 
ärenden behandlats relaterade till vattenmätare, 
samt 110 ärenden i kundärendehanteringssystemet 
Lime. Vid 8 besök underkändes kundens VA-instal-
lation. 6 förgävesbesök gjordes, vilket betyder att 
ingen är hemma på bokad tid. Kontrollorganet pro-
vade 78 mätare.

VAR AV NYA 19
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Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Detaljplaner som NSVA varit involverade i 2021, 
som innebär en utökning av verksamhetsområdet, 
är bland annat Selleberga etapp 1, Ljungsgård 2:98 
samt Ljungsgård 2:54 och 2:99. Inför utbyggnaden 
av Selleberga behövs en uppdimensionering av be-
fintliga spillvattenledningar, vilket utförs i samord-
ning med en omläggning i Södra Storgatan. Övriga 
detaljplaner som NSVA arbetat med, som ligger 
inom befintligt verksamhetsområde, är bland annat 
Billesholms gård 10:1, Orren 2 m.fl., Medborgaren 1 
samt Bjuv 4:4 och 1:255. 

En dricksvattenutredning har genomförts avseende 
fiskodlingen som önskat etablera sig i Bjuv. Det 
finns nya planer på att etablera lagerlogistik på 
Vrams Gunnarstorp 1:15, där en detaljplan har på-
börjats. Bjuvs kommun har meddelat att anslutning 
till Åstorps kommuns VA-ledningar är en förutsätt-
ning för detaljplanens genomförande. Då det finns 
kapacitetsbrist i Åstorps VA-ledningsnät kan det 
krävas stora investeringar. 

Projektet Böketoftavägen kan eventuellt försenas 
till följd av regeringens försenade proposition 
”Vägar till hållbara vattentjänster” samt riksdagens 
(och specifikt Civilutskottets) uppmaning till reger-
ingen den 29 april 2021 om att ”Tvånget att ansluta 
sig till kommunala VA-nätet bör tas bort”. 

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Perioder med varmt väder under sommaren innebar 
hög förbrukning främst i Ekeby. Distributionspum-
parna begränsas av inkommande flöde från Syd-

vatten och har därför gått på maximal utpumpning. 
För att öka distributionen mot Ekeby ytterligare 
krävs att Sydvatten ökar kapaciteten på pumparna 
som förser vår anläggning med vatten. Sydvatten 
har åtgärdat pumparna under november månad ge-
nom att byta ut dessa till nya vilket medfört ett 
jämnare tryck.

Periodvis är vattenuttaget till industriområdet 
(Foodhills) väldigt högt. Flödet överskrider avtalat 
tillåtet vattenuttag vilket innebär att UV-aggrega-
ten på våra anläggningar inte kan bestråla vattnet 
med tillräcklig ljusmängd. En arbetsgrupp med re-
presentanter för Foodhills, Bjuvs kommun och 
NSVA är tillsatt och jobbar med en lösning. 

Söderåsens miljöförbund har under året utfört in-
spektion med fokus på reservoarer. Inspektionen 
utfördes utan anmärkningar, men visade på avvi-
kelser med risk för livsmedelssäkerhet och där åt-
gärder behöver vidtas. Avvikelserna berörde loka-
lers utformning samt vissa hygienaspekter till 
exempel i samband med rengöring av UV-aggregat. 
Uppföljning av dess avvikelser kommer att ske vid 
nästa ordinarie kontrollbesök. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Ekonomiskt har Bjuv varit mycket stabilt under 
2021. Budgeten träffades så när som på 8ooo:- som 
vi gick under. Något mer resurser har lagts på ned-
läggningen av Borgavad än planerat men detta har 
hämtas hem genom låga underhållskostnader. 

Utfallet för investeringarna blev lägre än budgete-

rat, främst på grund att elskåp vid Ekeby TS över-
gick till underhåll samt att åtgärder vid Borgarvad 
vattentäkt sköts fram till 2022.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Gamla vattenverket i Ljungsgård och kassunen med 
den gamla servisen till före detta Findus överläm-
nades till kommunen i början av året. På våra 
 anläggningar har underhållsarbeten utförts, bland 
annat i form av lagerbyte på pumpar, upprensning 
av gamla elkablar och rengöring av Ekeby hög   - 
re  s ervoar. 

Sydvatten fick under våren en läcka på matarled-
ningen till Ljungsgård. För att möjliggöra stängning 
av ledningen och samtidigt upprätthålla leveransen 
byggdes en tillfällig ledning genom en förbikopp-
ling från föreliggande luftare på matarledningen. 
Läckan kunde lagas i slutet av maj. 

INVESTERINGAR

Inom ramen för skalskyddsprojektet har vattentor-
net i Bjuv försetts med nya fönster. Ventilbyte har 
genomförts på Ekeby tryckstegringsstation. 

Ett pågående projekt avser åtgärder efter avvecklad 
vattentäkt vid Borgarvad. Det som hänt under året 
är att Mark- och miljödomstolen har beslutat att av-
sluta prövotiden för anläggning Borgavads bort-
ledande av grundvatten och har även upphävt de 
provisoriska föreskrifter som meddelats i deldom 
den 17 februari 2015. Domstolen har också före-
skrivit slutliga villkor utöver de som redan medde-
lats i tidigare deldom. Bräddning, för att hålla nere 

trycknivån på grundvattnet i berggrunden, ska ske 
till Möllebäcken från den befintliga uttagsbrunnen 
LD vid +24,2. Dike för att styra bräddvattnet kom-
mer att anläggas under 2022 samt proppning av 
 övriga produktionsbrunna i närområdet.

DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Renspolning av vattenhuvudledningsnätet på led-
ningar har utförts enligt planering och under 2021 
fokuserades detta arbete till de centrala delarna av 
Bjuv. Motionering och tillsyn av VA-anordningar, så 
som ventiler och brandposter, har till stora delar 
 utförts enligt planering där vissa brister kunde 
 noteras.

26 vattenläckor uppstod under året. Vid två tillfäl-
len användes 10 m3-tankar för att trycksätta led-
ningar och en skola vid driftstörningar. 3 gamla 
 vattenserviser har lagts om och 14 nya serviser   
har anlagts på dricksvattennätet. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar nega-
tivt resultat om knappt 1 200 tkr. Den främsta or-
saken till avvikelsen förklaras med att kostnader för 
återställningsarbeten inte budgeterats då återställ-
ningsarbeten innan 2021 beställdes av kommunen. 

INVESTERINGAR ANORDNINGAR PÅ 

LEDNINGSNÄT

7 huvudventiler och 8 brandposter har bytts ut 
 enligt reinvesteringsplan.
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1 442 963 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL BJUVS KOMMUN 2021

4,12%
ÖKNING MED

PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  BJUV 2017–2021,  m 3
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN BJUVS KOMMUN 2021

ANTAL PROV

72

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

71

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 72 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 71 st

Antal prov med anmärkningar:  6 st

2017 2018 2020 20212019
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2021 SNITT  
ÖVER 5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,14 0,12 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 26 st
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ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

EKEBRO RV 2021 1 512 131 720 034 0,48

2020 1 292 872 792 135 0,61

2019 1 287 471 793 837 0,62

2018 1 041 652 852 133 0,82

2017 1 487 747 602 278 0,40

EKEBY RV 2021 505 826 270 270 0,53

2020 461 361 228 581 0,61

2019 469 332 271 937 0,58

2018 382 083 270 636 0,40

2017 514 180 258 555 0,40

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

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

Samtliga  riktvärden har innehållits under året trots 
att kapaciteten för kväverening är begränsad, tidi-
gare års åtgärder har dock genererat en förbättrad 
marginal för att efterleva villkoret för kväve. Ett 
gränsvärde har överskridits då kvartalvärdet för 
BOD7 ej innehållets för kvartal 4. De senaste årens 
ständiga förbättringar samt nödvändiga reinveste-
ringar har medfört en minskad volym akuta have-
rier och en stabilare reningsprocess. 

Det nya rensgallret som togs i drift under början av 
året har genererat en ökad mängd tvättat galler-
rens. Det har varit positivt för reningsverket då det 
tidigare följde med rens in i reningsprocessen som 
orsakade akuta driftproblem med stopp i pumpar 
och andra följdproblem.

Muddring av reningsverkets första poleringsdamm 
har utförts, åtgärden höll sig inom budgetram för 
planerat underhåll. 
  
På Ekeby reningsverk har inledningen av årets re-
ningsprocess varit instabil till följd av den fortsatta 
obalansen i anläggningens slamsystem. Effekten av 
detta var att det uppstod en oönskad hydrolys-
process i försedimentering som påverkade hela 

Rena spillvatten

 vattenreningsprocessen negativt, fyra veckorikt-
värden överskreds. Åtgärder med ökat slamuttag 
gav god effekt och från och med senvintern fung-
erade reningsprocessen mycket väl.

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

Under 2019 meddelades beslut om ett nytt miljö-
tillstånd för Ekeby ARV. NSVA har beslutat att inte 
ta det nya tillståndet i anspråk.

Driften av pumpstationer har skett med hjälp av 
maskinkorten och under året har inga större have-
rier inträffat. 

INVESTERING

I Bjuv har NSVA investerat 3 Mkr i syfte att säker-
ställa och förbättra processfunktionen på Ekebro- 
och Ekeby reningsverk. Under året har pumpstation 
P7 renoverats med bra resultat.

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 energiminskande åt  gärder 
genomförs.
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2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,1 0,12 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 17 st

AVLEDNING SPILLVAT TEN

12 nya serviser är anlagda och 3 uttjänta serviser är 
utbytta på spillvattennätet. Under året har det varit 
17 avloppsstopp som har behövt högtrycksspolas. 
Under året uppstod 1 ledningsras på spillvatten-
ledningarna. Årlig underhållningsspolning av spill-
vattennätet enligt schema samt rotskärningar efter 
behov har genomförts. Under 2021 spolades och 
filmades cirka 3,5 km spillvattenledningar.
 
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts under året.
 
DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om 970 tkr. 

Den främsta orsaken till avvikelsen förklaras med 
att det var ett lägre antal driftsstörningar i form av 
avloppsstopp gentemot budgeterat samt att endast 
ett ledningsras med tillhörande återställningskost-
nader uppstod.
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Omhänderta dagvatten

2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 142 138 138 135 112

Dagvattenmagasin (st) 9 9 9 9 6

NYCKELTAL DAGVAT TEN

AVLEDA DAGVAT TEN 

En dagvattenmodell och skyfallskartering har un-
der 2021 genomförts för Bjuvs kommun, med syftet 
att identifiera områden där åtgärder behövs för att 
klara dimensioneringskrav och skyfall. Kvalitets-
granskning och kalibrering av dagvattenmodellen 
har påbörjats och förväntas vara färdig under våren 
2022. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

13 nya dagvattenserviser anlades under 2021. Un-
der året har rensning och grönyteskötsel utförts i 
dagvattenmagasin samt dike. Planerad underhålls-
spolning och filmning av cirka 2,5 km av dagvatten-
nätet har utförts.

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
mindre positiv avvikelse om drygt 100 tkr. Den 
främsta orsaken till avvikelsen förklaras med 
 mindre behov av akut karaktär, exempelvis filmning 
av dagvattenledningarna.

Femviktigasteinvesteringarna

BALDERS- ODEN- SAMT TORSGATAN, 
ETAPP 1
700 meter omläggning av vatten, spill och dag
vattenledning i översvämningsdrabbade gator. 
Komplettering av entreprenör av grässådd sker 
under våren 2022. Kostnad avviker då projektet 
ej blev klart under 2020 då åtgärder var tvung
na att utföras under 2021 för att slutbesiktning 
skulle bli godkänd, vilket det är.   

SÖDR A STORGATAN, INDUSTRI GATAN, 
V RINGGATAN, HOLKLEDNINGEN E2 SAMT 
EXPLOATERING AV SÄLLEBERGA
Tillsammans med kommunen har NSVA under 
2021 startat upp projektet för att omgestalta 
Södra Storgatan, förnya VAledningarna i denna 
och kringliggande gator samt förbereda för ex
ploatering i Sällebergaområdet. Projektet ge
nomförs som en totalentreprenad i samverkan. 

VÄSTERGATAN
Många läckor och allmänt uttjänt ledningsnät, 
totalt cirka 1 700 meter blev åtgärdat och sam
tidigt anpassades systemet för att klara större 
regn i ett översvämningsdrabbat område. Om
läggning av spillvattenledning, dagvattenled
ning samt dricksvattenledning och att befint
liga serviser kopplats in på de nya ledningarna.               
I annat fall sattes en ny dagvattenservis av från 
ny huvudledning för dagvatten med förbindel
sepunkt i tillsynsbrunn med sandfång 0,5 meter 
utanför tomtgräns. Kostnadsavvikelse beror           
på deponikostnader för överskottsmassor och 
på merarbete vid installationen. Projektet är av
slutat.

DAGVAT TEN HUMLEGATAN 
Två fördröjnings och översvämningsdammar vid 
Humlegatan anlades för att minska översväm
ningsriskerna i området. Dammarna är färdiga 
medan asfalts och planteringsarbete återstår. 
Första dammen rymmer 1 100 m3. Andra dam
men rymmer 1 700 m3 och är byggd med tät 
dammduk för att få tillräcklig volym för att und
vika källaröversvämning i fastigheter uppströms. 
Projektering har utökats med skyfallsberäkning 
samt omprojektering av damm 2 på grund av ut
ökad omfattning. Kostandsavvikelse beror på in
stallation av tät dammduk samt behov av grund
vattensänkning som genererade mer massor 
som var av sämre kvalitet än beräknat. Vädret 
försvårade genomförandet samt dålig tillgäng
lighet för maskiner och lastbilar.

EKEBRO RENINGSVERK
Installation av en ny dekantercentrifug för slam
avvattning har genomförts på Ekebro renings
verk. 
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Vattenåret i Båstads kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

Från och med den 1 januari 2022 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 dennya taxan 
via media, nyhetssida på nsva.se och i samband 
med den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har 2082 VA-ärenden från kunder i 
 Båstads kommun hanterats i ärendehanteringssys-
temet Lime CRM. 44 procent av ärendena berör 
 fakturafrågor, allmänna frågor 18 procent och VA- 
anmälan bostad 12 procent. 40 kundklagomål har 
tagits emot jämfört med 2020 då det var 84 klago-
mål.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Båstad kommun har 8 vattenmätare bytts jämfört 
med de 40 som var planerade.

Under året har 249 ärenden behandlats relaterade 
till vattenmätare, samt 18 ärenden i kundärende-
hanteringssystemet Lime. Ett förgävesbesök gjor-
des, vilket betyder att ingen är hemma på bokad tid.
Kontrollorganet provade 14 mätare.

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

Årssammanställning

8 853
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 303

Antal anmälda 
källaröversvämningar 14

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 37 531

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 8

Antal planerade mätarbyten 40

VAR AV NYA 96
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Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Under 2021 har NSVA varit involverade i ett flertal 
detaljplaner i Båstads kommun. NSVA har även 
 varit delaktiga i arbetet med en fördjupad över-
siktsplan i Torekov och i planprogrammet som 
 håller på att tas fram för centrala Båstad.

För Tuvelyckanområdet/Hemmeslöv har en VA-ut-
redning gjorts. Dels en övergripande avseende hela 
det norra området, dels detaljerat på de två om-
rådena närmast stationen som är under planlägg-
ning. Dagvattenhanteringen är en utmaning då om-
rådet är väldigt flackt med höga grundvattennivåer, 
dessutom behöver hänsyn tas till problematiken 
med järnutfällningar. Utöver det behöver både 
spillvatten- och vattenledningsnätet förstärkas för 
att kunna ansluta kommande områden.

I Förslöv arbetas det främst med två detaljplaner; 
Vistorp 8:90, med flera, där det planeras för lägen-
heter, villor, centrumverksamhet samt handel på ett 
24 ha stort område, och en mindre vid Stationsvä-
gen (Slammarp 1:143, med flera) där det planeras 
för lägenheter och radhus. Planerna behöver sam-
spela med den pågående spillvattenutredningen för 
Förslöv samt anläggandet av den nya vattenled-
ningen från Sydvattens avlämningspunkt genom 
orten.

Under året har utbyggnad av kommunalt VA på-
börjats till exploateringsområdena Sol & Hav etapp 
2 och Sunnan 10 i Torekov samt Bella Zona i Båstad.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Precis som tidigare år har fokus under sommarperi-
oden legat på att producera tillräckligt med vatten 
till kunderna i kommunen. Förbrukningen steg i 
början av juni och ökade ytterligare som följd av 
varmt väder i mitten av månaden. Bevattnings-
förbud infördes den18 juni för att hålla förbruk-
ningen på hanterbar nivå. Bevattningsförbudet   
låg kvar hela sommaren och kunde hävas först den 
11 augusti.

Utökad provtagning avseende bekämpningsmedel 
visar att det är otjänliga halter i vattnet från borror-
na på Idrottsplatsen och i Eskilstorp. Livsmedels-
verket har, på uppmaning från NSVA, gjort en toxi-
kologisk bedömning av vattnet som visar att de 
uppmätta halterna av bekämpningsmedel inte 
innebär någon vare sig akut eller kronisk hälsorisk. 
Information om detta har publicerats via ett press-
meddelande och via nsva.se. 

Årlig livsmedelsinspektion av tillsynsmyndigheten 
vid dricksvattenanläggningarna har gjorts under 
2021. Inspektion utfördes på vattenverken som för-
sörjer norra Båstad med dricksvatten under juni, 
tillsynen genomfördes utan anmärkningar eller av-
vikelser. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Budgeten överskreds med cirka 400 tkr. Så gott som 
hela överdraget beror på den påtvingande provtag-
ningen av bekämpningsmedel och PFAS, samt de 
följdutredningar som krävdes.

Utfallet för investeringarna blev lägre än budgete-
rat, främst på grund att projekteringen av nytt 
 vattenverk i Eskilstorp har pausats eftersom utökad 
provtagning visat på förekomst av rester från be-
kämpningsmedel.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Reservoarerna vid vattenverken i Axelstorp, Västra 
Karup och Ängelsbäck har rengjorts i enlighet med 
rekommendationerna från årlig reservoarkontroll. 
Även vattentornet i Slättaröd har genomgått ren-
göring. 

INVESTERINGAR

Den sista åtgärden från det åtgärdspaket som togs 
fram i samband med otjänliga vattenprov vid 
 vattentornet i Grevie 2020 genomfördes i början av 
2021. Vattentornet försågs med ett UV-aggregat 
som allt utgående vatten passerar innan det når 
kunderna i distributionsområdet. 

Tryckstegringsstationen i Böske har genomgått en 
renovering. Elskåpet har bytts byts ut och anlägg-
ningen har fått en ny undercentral. I samband med 
detta har väggar målats och nytt golv lagts.  Reno-
vering har även skett av vattentornet i Slättaröd. 
Betongskador på fasaden har lagats och på taket  
har sprickor åtgärdats samt att vi har kompletterat 
med ett nytt tätskikt för att förhindra att framtida 
skador uppstår. 

Inom projektet styr och regler har arbetet fortgått 
med att ersätta den äldre typ av undercentraler där 
det inte längre går att köpa reservdelar. 

Den tidigare planerade utvidgningen av Eskilstorps-
täkten blev avbruten på grund upptäckten av otjän-
liga halter av ämnen som gjorde reningsprocessen 
komplicerad och därmed kostsam både vad gäller 
installation, drift och energiåtgång. Dessutom är 
processen i sig vattenkrävande. Som alternativ till 
denna kostsamma reningsprocess ser NSVA över 
möjligheterna till andra alternativ och har därför 
startat en utredning som ska ge svar på frågan om 
det finns möjlighet till tillräcklig dricksvattenpro-
duktion i norra Båstad där råvattnet inte innehåller 
några rester från bekämpningsmedel eller andra 
svåravskilda substanser och således har ett lägre 
behandlingsbehov. 

Det var sedan tidigare planerat att produktionsan-
läggningen V14 vid idrottsplatsen skulle rustas upp 
eftersom den är i byggtekniskt dåligt skick, samt att 
vi har planerat för en ny kompletterande råvatten-
brunn. Den avbrutna projekteringen av en större 
produktionsanläggning i Eskilstorp innebär dock 
att anläggningen vid idrottsplatsen kommer att ha 
fortsatt stor betydelse för vattentillgången i kom-
munens centrala delar flera år framöver.
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  BÅSTAD 2017–2021,  m 3
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN BÅSTADS KOMMUN 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

152

Antal prov, otjänliga: 1 st

Antal prov: 152 st

Antal prov med anmärkningar:  0 st

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

151

Antal prov, otjänliga: 1 st

Antal prov: 151 st

Antal prov med anmärkningar:  13 st

2 523 693 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL BÅSTADS KOMMUN 2021

4,31%
MINSKNING MED

2017 2018 2020 20212019
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Under året har 22 vattenläckor lagats. 5 uttjänta 
dricksvattenserviser har bytts ut samt 58 nya 
vatten serviser har anlagts. Motionering och tillsyn 
av VA-anordningar, så som ventiler och brandpos-
ter, har till stora delar utförts enligt planering.
 
Vid två tillfällen användes 10 m3-tankarna för att 
trycksätta ledningar och en skola vid driftstörningar.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

På grund av brist på dricksvatten samt planerad 
luft- och vattenspolning inför Sydvattenprojektet, 
har den årliga spolningen på dricksvattennätet ute-
blivit. Avdelning Rörnät har däremot gjort större 
insatser i funktionskontrollen av brandposter i 
kommunen och har bra koll på funktionen för de 
flesta brandposterna och denna är delgiven till 
Räddningstjänsten. 

Information om att större utläckage på vattenled-
ningsnätet förväntas finnas i Båstad centralort har 
avdelning Rörnät planerat in en större läcksök-
ningsinsats i orten.

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 650 tkr. Den främsta or-
saken till avvikelsen beror på att kostnaderna för 
några läckor blivit mer omfattande. 

INVESTERINGAR ANORDNINGAR PÅ 

LEDNINGSNÄT

Som en del i vattenförsörjningsplanen för norra 
Bjäre har en DHI tagit fram en rapport i vilken de 
genom modellering undersöker kapacitet i vatten-
ledningsnätet, identifierar flaskhalsar och utbygg-
nadsbehov vid ett antal scenarion. Utifrån det har 
ett behov har förstärkning av vattenledningsnätet i 
Hemmeslöv identifierats och kommer att fångas 
upp i detaljplanearbetet för Tuvelyckanområdet. 
DHI har även tittat på vilka konsekvenser i form av 
uppdimensionering av befintligt nät en nedlägg-
ning av Idrottsplatsens vattenverk, V14, får. Utifrån 
det kan konstateras att en nedläggning av V14 
 kommer att innebära stora och kostsamma investe-
ringar på ledningsnätet.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

20 utbyten av huvudventiler och 1 utbyte av brand-
poster utfördes under året.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,05 0,05 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 22 st
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ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

TOREKOV  
RENINGSVERK 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

2017 1 616 214 984 092 0,61

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN

(m3/år)

HEDHUSET/ÄNGSTORP 2021 1 370 710

2020 1 353 576

2019 1 175 055

2018 1 037 083

2017 1 286 183

AVLEDD SPILLVAT TENMÄNGD TILL L AHOLM FR ÅN NORR A BÅSTAD

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

Under det gångna året har Torekovs reningsverk 
fungerat väl reningsmässigt. Samtliga rikt- och 
gränsvärden har klarats för året. Sedimenterings-
bassängerna har dessvärre råkat ut för flertalet ha-
verier vilket har påverkat driften av dessa. Till stora 
delar har reningen fungerat väl även de månader 
som haveri skett men en viss slamflykt har lett till 
något förhöjda utgående värden. Enligt reinveste-
ringsplan låg dessa bassänger i plan och de bas-
sänger som orsakat problem är under slutet av året 
renoverade och nu väl fungerande. 

Torekovs stora tillströmning av besökare och som-
margäster i början av sommaren har som tidigare år 
lett till en snabbt ökande belastning på verket. Pro-
cessen och driften har hanterat denna snabba be-
lastningsändring väl och relativt snabbt har proces-
sen ställts in för att hantera de förändrade 
förutsättningarna. 

Driften av pumpstationer har under året följt ma-
skinkorten och endast ett fåtal akuta händelser har 
skett. 

EKONOMI AVLOPPSRENING 

Den planerade rivningen av Hedhuset, det vill säga 
det gamla reningsverket, som planerats till 2,5 Mkr 
har ej genomförts under året. Anledningen är att 
markfrågan utreds.

INVESTERING

Under året har 2 sedimenteringbassänger fått nya 
skrapor och drivningar installerade. Nya rensgaller 

Rena spillvatten

har också beställts enligt reinvesteringsplan men 
på grund av rådande marknadsläge levererades 
denna utrustning först i slutet av året så installa-
tion kommer ske under 2022. Luftstyrningen till de 
luftade zonerna i processen har gåtts igenom och 
uppdaterats med ny styrning och nya membran för 

att bättre reglera processen till de varierande be-
lastningsförhållandena. 

Två pumpstationer har renoverats med ny styrning 
och mekanik.

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
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 energiminskande åt gärder 
genomförs.
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2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km) 0,02 0,05 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 8 st

AVLEDNING SPILLVAT TEN

3 uttjänta serviser har blivit omlagda medan det 
anlagts 30 nya i spillvattennätet.  Under året har 
det varit 8 avloppsstopp som har krävt högtrycks-
spolning och 2 ras har inträffat. Drygt 2 km av spill-
vattenledningarna 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.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om 430 tkr. De främsta orsaker-
na till avvikelsen beror på att antalet avloppsstopp 
blev färre än budgeterat samt att behovet av akuta 
filmningar därmed blev lägre.
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2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 186 188 188 165 162

Dagvattenmagasin (st) 20 16 8 6 6

NYCKELTAL DAGVAT TEN

1

2

AVLEDA DAGVAT TEN 

15 nya serviser blev anlagda och 1 uttjänt blev om-
lagd. Under året har rensning och grönyteskötsel 
utförts i dagvattenmagasin samt dike. Framför allt 
har insatserna skett nära Förslövs station och i 
Hemmeslöv. Cirka 500 meter filmning och under-
hållsspolning av dagvattennätet har genomförts. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 700 tkr. Den främsta an-
ledningen till det förklaras med omfattande sköt-
selinsatser vid dagvattendammar i anslutning till 
Förslövs stationsområde samt ett längre dike i 
Hemmeslöv. 

Femviktigasteinvesteringarna
Omhänderta dagvatten

CHRISTIAN II  VÄG, BÅSTAD TÄTORT
Cirka 240 meter ny huvudvattenledning samt 
nya vattenserviser till 10 fastigheter. Nya spol
brunnarpåbefintligasjälvfallsservisertill7fast
igheter. Två brandposter ersattes på sträckan. 
Anbudet från entreprenören blev högre än prog
nos, hög tillrinning av grundvatten i schakten 
samt väldigt trångtmellan befintliga ledningar
i vägen gjorde att arbetet tog längre tid än för
väntat. Jordmassor med avvikande lukt och färg 
behövde provtas och hanteras separat. Arbetet 
krockade dessutom i höjdled med befintliga
vattenserviser när den nya ledningen lades som 
krävde tillfällig förbikoppling av varje vattenser
vis på sträckan. Detta är risker som i princip är 
omöjliga att känna till innan grävarbetet börjar 
ochidettafallsammanföllfleraavdessarisker
samtidigt.

HALL ANDS- OCH MÄSHULTSVÄGEN
Omkoppling av vattenledning i vägkorsningen 
Hallandsvägen/Mäshultsvägen så att dricks
vattnet ska räcka till inne i Båstads tätort under 
sommaren. En styrbar borrning har utförts under 
Hallandsvägenochdebefintliga vattenledning
arna på vardera sida vägen har anslutits med 
varandra. Endast mindre asfalteringsarbete av 
cykelbana och del av en parkering återstår. Av
vikelse mot kalkyl beror på att vattenledningen 
låg på 2 till 4 meters djup i anslutningspunkterna 
jämfört med normalt 1,5 meters djup. Dessutom 
förlängde tidigt vinterväder arbetet.

RESERVOAR 3 SL ÄT TARÖD,  
TAK OCH FASAD
Taket på reservoar 3 i Slättaröd försågs med ytt
re tätskikt och i samband med detta lagades be
tongskador på fasaden. Entreprenaden genom
fördes aprilmaj. Därefter har värmepump och 
ny belysning installerats. Projektet är besiktigat 
och avslutat.

ÄNGAL AG, ROTALYCKEVÄGEN,  
VAR AN, NY DRICKSVAT TENLEDNING
3 900 meter kommunalt dricks och spillvatten
nät dras till 95 fastigheter i Ängalag från Tore
kovs östra del och längs landsväg 105. Projektet 
är en del av den politiskt antagna landsbygds
strategin i Båstads kommun vilket också gäller 
för fastigheterna i Rotalyckevägen och Varan 
mellan Torekov och Ängalag, som inkluderats. 
Årsbudget är kraftigt överskriden på grund av 
omfattande tillståndshantering för arkeologi, 
ledningsrätter, biotoper samt undersökning av 
geotekniska förutsättningar. Oklarheter i juri
diken gällande anslutningskrav på landsbygden 
har också fördyrat projektet. Start hösten 2022 
beroende på utfallet från den uppskjutna arkeo
logiska utredningen. 

ANSLUTNING AV SYDSIDAN TILL 
 SYDVAT TEN (SAMLINGSPROJEK T)
Etapp 1: Överföringsledning på 1000 meter mel
lan Grevie Kyrkby och Rammsjö samt ny tryckste
gringsstation i Torekov är anlagd. Preliminär in
koppling till Torekov med omnejd under februari 
eller mars 2022. Entreprenaden har gått bra och 
riskerhar iflerafallejfallitut.Projektet ligger
före tidplan.

Etapp 2: Förslöv ska få en ny vattenmatning
 söderifrån. Entreprenaden påbörjades novem
ber 2021 och samordnads med VAsanering i Sta
tionsvägen. En tryckning under järnväg och väg 
105 ingår.

Etapp 3: Bygglovsansökan för reservoaranlägg
ningen i Greve Kyrkby skickades in under no
vember och bygglov godkändes i januari 2022. 
Utredning/projektering har pågått under hösten 
men har dragit ut på tiden för att utreda entre
prenörens resurser. Projekteringen har delvis 
skjutits till 2022.
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Vattenåret i Helsingborg stad

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

90 procent av kunderna i Helsingborg stad skickade 
in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA jäm-
fört med 93 procent 2020. Andelen kunder som val-
de att lämna sin årliga mätaravläsning via mobilte-
lefon, e-post eller webb var cirka 87 procent.

Från och med den 1 januari 2022 höjs VA-taxan i 
kommunen för både privatpersoner och företag. 
Justering av VA-taxan beror främst på nyinveste-
ringar, reinvesteringar och landsbygdsinvestering-
ar. Kunderna informerades om den nya taxan via 
media, nyhetssida på nsva.se och i samband med 
den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har cirka 6670 VA-ärenden hanterats 
från kunder i Helsingborg i ärendehanteringssyste-
met Lime CRM. Merparten av ärendena, 45 procent, 

berör fakturafrågor, 13 procent berör mätarfrågor 
ochövriga frågor 14 procent. Vi har tagit emot 56 
kundklagomål, 2020 var det 242 klagomål.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Helsingborg kommun har 882 vattenmätare bytts 
jämfört med de 2115 som var planerade. Under året 
har 914 ärenden behandlats relaterade till vatten-
mätare, samt 751 ärenden i kundärendehanterings-
systemet Lime. Vid 94 besök underkändes kundens 
VA-installation. 112 förgävesbesök gjordes, vilket 
betyder att ingen är hemma på bokad tid. Kontrol-
lorganet provade 1070 mätare.

Årssammanställning

20 799
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 331

Antal anmälda 
källaröversvämningar 17

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 118 528

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 882

Antal planerade mätarbyten 2 115

VAR AV NYA 89
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Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Några av de mer omfattande detaljplanerna som 
NSVA har varit involverade i under 2021 är inom 
Drottninghög, Oceanhamnen, Maria stationsområ-
de, Vasatorp, Björka samt Östra Ramlösa. 

Exploateringsprojekt och övriga stadsbyggnadspro-
jekt där NSVA varit delaktiga i projektering och 
byggskede är bland annat Regnbågsdammen, Drott-
ninghög, Oceanhamnen, Allerum/Kungshult och 
Västkustbanans dubbelspår Ängelholm-Maria sta-
tion.

Helsingborgs stad arbetar med att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan – ÖP2021. Un-
der sommaren ställdes granskningshandlingen ut. I 
den ingår även en övergripande konsekvensbe-
skrivning, strategisk miljöbedömning och samråds-
redogörelse.  NSVA har varit med i arbetsgrupperna 
för klimatanpassning, tätorter och landsbygd.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Örbyfältet har flera gånger under året utgjort en 
viktig del i Sydvattensystemet genom att utgöra re-
servvolym vid tillfälliga driftstörningar som påver-
kat produktionskapaciteten. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Budgeten hölls och gick under med 266 tkr. Trots 
detta ha det varit ett turbulent år som krävt aktiv 
ekonomisk styrning. Underhåll och provtagning har 
blivit dyrare. Planerat fastighetsunderhåll har blivit 
påverkat av pandemin och alla åtgärder har inte bli-
vit utförda

Utfallet för investeringarna blev lägre än budgete-
rat, främst på grund att projekteringen av nya pum-
panläggningen S2 vid Örby vattenverk inte startats 
upp i den omfattning som var planerat. Försenad 
idrifttagning av bergrundstäkten innebar dessutom 
att planerat arbete med vattendom och vatten-
skyddsområde behövde senareläggas.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

I mars inträffade ett strömavbrott och Örby vatten-
verk blev strömlöst. Inga kundklagomål finns kopp-
lade till händelsen.  

Under sommaren har sandtvätt utförts i infiltra-
tionsbassängerna på Örbyfältet för att bibehålla 
dess kapacitet. Vi jobbar även med att automatisera 
nivåmätningen på fältet. Med modern teknik testa-
des att placera nivågivare i observationsrören på 
Örbyfältet. Historiskt lodas ett antal punkter konti-
nuerligt av personalen men förhoppningen är att i 
framtiden ska kunna följa upp nivån i fältet mer 
frekvent och i förlängningen låta mätvärdena på-
verka vilka brunnar som är i drift. 

INVESTERINGAR

På Örby vattenverk kommer succesivt alla hydrau-
liska don på anläggningens ventiler att bytas till el-
manövrerade don. Under våren byttes alla don vid 
den södra pumpanläggningen ut som ett led i detta 
arbete. Ett mobilt reservkraftaggregat som kan an-
vändas på kommunens tryckstegringsstationer vid 
strömavbrott har köpts in. För att förlänga livsläng-
den för brunnarna på Örbyfältet har under året tre 
brunnar i 90-serien genomgått rekonditionering 

genom JetMaster. Dessutom har brunn 52 genom-
gått relining vilket innebär att brunnen förses med 
nytt filter invändigt. 

Anläggningen Filborna vattentorn har fortfaran-
de projektstatus. Anläggningens lågreservoarer, 
pumphall och UV-aggregat har brukats med endast 
smärre avvikelser. Fortfarande är det dock vida-
re problem med läckande linerduk i högreservoar-
delarna som därför inte tagits i drift. För att und vika 
framtida kvalitetsproblem pågår ett noga arbete 
med att täta högreservoardelarna. 

I 2050-perspektivet ser NSVA att dricksvattenbeho-
vet och därmed uttaget från Örbyfältet ökar. Det är 
inte möjligt att med dagens infiltration och upptag 
tillgodose detta behov, däremot ser NSVA möjlighe-
ten att utöka den aktiva delen av fältet genom att 
anlägga en ny infiltrationsanläggning och uttags-
brunnar i den södra delen av fältet. Under 2021 har 
geologiska utredningar utförts för att se om mark-
förhållandena är gynnsamma för detta ändamål. 
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  HELSINGBORG 2017–2021,  m 3

19 700 000

19 300 000

18 900 000

18 500 000

0
2017 2018 2020 20212019

19 166 128 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL HELSINGBORG STAD 2021

0,02%
MINSKNING MED

SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN HELSINGBORG STAD 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

298

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

297

Antal prov, otjänliga: 1 st

Antal prov: 297 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 298 st

Antal prov med anmärkningar:  2 st

Det mörkgröna i staplarna visar andelen transiterat vatten av den totala dricksvattenproduktionen. För 2021 var det 4 399 951 m3.
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Arbetet med åtgärdande av besiktningsanmärk-
ningar och testning av PE-linern i Filborna vatten-
torn har pågått under året med ny installatör. Alla 
övriga entreprenadarbeten är slutförda. Överbe-
siktning av membranet PE linern är slutförd och ut-
låtandet var till NCC/NSVAs favör och alla besikt-
ningsanmärkningar ligger på underentreprenören 
av linerinstallationen. Uppdatering av planen för 
driftsättning har gjorts. 

Hållbarhetscertifieringen CEEQUAL av projektet är 
avslutad och resultatet blev ”Excellent”, vilket är 
den högsta nivån.

Arbetet med en dimensionsplan för dricksvatten-
ledningsnätet har så smått startat upp under året 
och kommer pågå även under 2022. En dimensions-
plan bygger på att ledningsnätets storskaliga kapa-
citet och säkerhet bestäms med hänsyn till framtida 
förbrukningsprognos. Huvudledningsnätet som ska 
tillgodose behoven med försörjning och säkerhet 
utformas stegvis och mer detaljerat, tills varje vat-
tenledning har en planerad dimension som tar hän-
syn till vattenförbrukning, brandvattenförsörjning 
och eventuell förekomst av sprinkler.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

45 gamla vattenserviser har lagts om och 38 nya 
serviser har anlagts. Renspolning av vattenhuvud-
ledningsnätet enligt plan har utförts. Motionering 
och tillsyn av VA-anordningar, så som ventiler och 
brandposter har, till följd av pandemianpassningar i 
arbetssätt, utförts i större utsträckning än planerat.

Vid ett tillfälle användes 10 m3-nödvattentanken 
för trycksättning av verksamhet i samband med 
vattenläcka.
 
Under året har det uppstått 103 vattenläckor. 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om 3 500 tkr för dricksvattendist-
ributionen. De främsta orsakerna finner vi i, att 
även om antalet läckor var relativt många, så var 
det få som blev väldigt kostsamma. Vidare balanse-
rades den positiva avvikelsen mot resultaten för 
spillvatten och dagvatten. 

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

28 nya huvudventiler och 14 brandposter byttes 
 enligt reinvesteringsplan.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,11 0,11 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 103 st
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DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Öresundsverket

Under året har de sista delarna av Överbyggnads-
projektet färdigställts och samtliga funktioner är 
nu slutbesiktigade och i drift. Driften av renings-
verket har kunnat återgå till normal drift och opti-
mering av verket. Stor vikt har lagts på att få mass-
balanser under kontroll och genom det en mer 
optimal styrning av verket. Samtidigt har reinveste-
ringar skett i biologins luftstyrning, slamuttag och 
hydrolyspumpar. Dessa insatser har gett ett mycket 
gott resultat för reningsgraden i verket. Den biolo-
giska processen har presterat väldigt väl under 
 andra halvan av året och sammantaget har 
gränsvärdena för verket klarats under 2021. 

Under året genomfördes den slutgiltiga omkopp-
lingen av dagvatten från avrinningsområdet kring 
Furutorpsbacken. Enligt modelleringar har detta 
gett ett mindre flöde av tillskottsvatten till Öre-
sundsverket. 

RECOL AB

RecoLab invigdes den 5 maj vilket i praktiken inne-
bar driftsättning av gråvattenreningen och utställ-
nings-/möteshallen var färdigställd. På grund av 
Corona kommunicerades öppningen av RecoLab i 
form av fem reportage, dessa finns på www.recolab.se.

Utvecklingsanläggningen

Under vecka 39-40 kom behandlingen av svartvat-
ten och matavfall i gång. Således är reningen i gång 
för alla tre ledningar, det vill säga gråvatten, svart-

Rena spillvatten

vatten och matavfall. Produktion av struvit och 
 ammoniumsulfat, det vill säga fosfor och kväve, 
 pågår sedan dess.

Period av provtagning påbörjades under vecka 41 
och pågår kontinuerligt för utvärdering. Under 
 hösten uppdaterades och fastställdes måldokument 
för utvecklingsanläggningen. 

Testbädd

I mars installerade sig RecoLabs första testbädds-
gäst, Juho Kaljunen, från Aalto Universitet, i Fin-
land. Juho installerade sin utrustning för ”NPH 
 Harvest” process för att testa dess potential på 
svartvatten. NPH Harvest-processen har testats  
i ungefär ett och ett halvt år på platser runt om i 
Finland. Information som samlats in om hur pro-
cessen fungerar användes av Teollisuuden Vesi, 
Aalto-universitetets partner i projektet, för att 

 bedöma teknikens ekonomiska potential. Juho 
 flyttade ut i oktober och sammanställer nu sina 
 resultat. 

I september flyttade testbäddsgäst nr 2 in. Mashreki 
Sami är från Luleå Universitet. I detta projekt un-
dersöks metoder för gråvattenbehandling och ut-
vecklar ett helhetskoncept för deras storskaliga 
tillämpning. Arbetet finansieras av Vetenskapsrå-
det (Formas) och NSVA.

I oktober storstädades testbädd och kompletteran-
de utrustning såsom hyllor, whiteboards, frys, med 
mera, har installerats.

Rutin för uthyrning till testbäddsgäster har tagits 
fram och uppdateringar med information och pre-
sentation av testbäddsgäster sker fortlöpande på 
webb och i utställningsmiljön.

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

ÖRESUNDSVERKET 2021 19 633 655 6 904 360 0,35

2020 19 393 850 7 277 910 0,38

2019 19 632 697 7 662 791 0,39

2018 18 938 492 6 925 771 0,37

2017 19 786 093 6 776 643 0,34

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
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 energiminskande åtgärder 
genomförs.
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Möten med nya potentiella testbäddsgäster har av-
handlats och är under process. Strategi är att få mer 
permanenta testbäddsgäster på plats, samt aktivt 
uppsöka intressenter vars studier och försök ligger i 
linje med VA-prioriterade intressen.

Utställningsmiljö

Under våren togs utställningsmiljö, webb, samt 
bokningskalender fram. I maj sattes allt i drift och 
sedan 5 maj har RecoLab tagit emot bokade besök i 
utställningsmiljön. Arrangemang, möten i samver-
kan med RecoLab eller i egen regi, presentationer, 
konferensar och guidade besök i utvecklingsan-
läggningen sker under vardagar. Sedan maj har 
1424 bokade gäster tagits emot i utställningshallen. 

Gästerna har framför allt varit interna; det vill säga 
besökare från NSVA, NSR, Öresundskraft eller Sta-
den (stadsbyggnadskontoret). Detta har varit en 
medveten strategi för att förankra RecoLabs verk-
samhet ”internt”, det vill säga besökare från verk-
samheterna för RecoLabs styrgrupp. Besökare från 
företag och externa verksamheter har också varit på 
besök och strategin är att denna andel successivt 
ska öka, då de är betalande.

För 2022 finns det 76 bokade tillfällen i boknings-
kalendern. 

I utställningsmiljön finns två aktiva företagsplatser 
som hyrs ut till NCC samt SWATAB. Samarbete 
kring kommunikation och inbjudningar till olika 
 arrangemang erbjuds till dessa företag och sker 
kontinuerligt.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,07 0,10 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 60 st

Pumpstationer

Inga större haverier skett under året. 

INVESTERING

Under året har fokus på investeringarna legat på att 
färdigställa överbygganden på Öresundsverket och 
RecoLab. Reinvestering har också skett i pumpar 
och styrning i den biologiska processen, dessvärre 
har marknadens, i många fall väldigt långa ledtider, 
lett till att vissa av dessa reinvesteringar inte har 
levererats i tid för att bli installerade under 2021 
utan har fått skjutas fram till 2022. På pumpstatio-
ner har investeringar genomförts enligt framtagen 
reinvesteringsplan.

AVLEDNING SPILLVAT TEN

I juni gjordes omkopplingen av dagvattenledningen 
vid Öresundsverket. Omkopplingen innebär att 
dagvattenledningen har separerats från spillvatten 
och leds ut i Öresund i stället för till reningsverket. 
Bräddningarna från Öresundsverket förväntas där-
med att minska med cirka 80 procent. Arbetet med 
att lägga separata ledningar för dagvatten och spill-
vatten i avrinningsområdet har pågått under många 
år för att minska bräddningar och risken för över-
svämning samt förbättra förutsättningarna för re-
ningsprocesserna på reningsverket. 

Arbetet med saneringsplanen för centrala Helsing-
borg har fortsatt genom att kartlägga och reducera 
tillskottsvatten i de södra centrala delarna. En ny 
teknik med temperaturmätning för att adressera 
 inläckage av vatten i avloppsledningar testades 
 under vintern. Resultatet från temperatursensor-

erna visade ett par större fastigheter som var fel-
kopplade. Riktade insatser för att åtgärda dessa har 
fortsatt. Nivå- och bräddgivare har placerats ut i 
prioriterade bräddpunkter för att förbättra kon-
trollen i realtid.

Saneringsplan för ”Södra linjen” har startats upp. 
Särskilt prioriterad är delen Mörarp-Påarp-Hel-
singborg där problem uppstår i synnerhet under 
vinterhalvåret när det är mycket blött i marken ef-
ter långvariga regn. Flödesmätning har gjorts för att 
få förståelse för hur systemet fungerar samt kunna 
analysera var och vilka åtgärder som behövs. Analys 
av mätinsatsen pågår.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

27 nya serviser är anlagda och 14 uttjänta serviser 
har blivit omlagda till följd av skarvförskjutningar 
och rötter. 60 avloppsstopp har behövts högtrycks-
spolats och 12 avloppsras har inträffat. Bräddavlop-
pen med tillhörande insatser är ett fortlöpande ar-
bete som har utförts under året. Drygt 13 km 
spillvattenledningar filmades och spolades under 
året.

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om knappt 900 tkr för drift och 
underhåll av spillvattenledningarna. Den främsta 
orsaken till det beror på kostsamma återställnings-
arbeten i samband med några ledningsras.
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Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

Även under sommaren 2021 har det påträffats döda 
fiskar i Råån och nya undersökningar har tillsatts. 
Vad som går att konstatera är att fiskdöden beror på 
syrebrist i Råån, men vad som härleder syrebristen 
är fortfarande en gåta. 

Arbetet med revidering av Helsingborgs dagvatten-
plan har försenats men fortgår. Fokus ligger på att 
ta fram åtgärdsförslag där flaskhalsar identifierats, 
hög föroreningsbelastning, med mera. Samtidigt 
pågår ett arbete med klimatanpassningsåtgärder 
och strukturplaner där NSVA är delaktig. Dagvat-
tenåtgärder och skyfallsåtgärder bör samordnas för 
bästa effekt. 

För Husensjö har en detaljerad översvämningsut-
redning gjorts under året. Möjligheter att begränsa 
skyfallsrisker i området genom att ta ytor upp-
ströms i anspråk för kontrollerade översvämningar, 
anlägga barriärer i form av exempelvis vallar och 
vägbulor för att styra avrinningen, samt sänka ett 
antal GC-vägar, har undersökts. Utredning har en-
dast sett till åtgärder på allmän platsmark, på led-
ningsnätet, samt på fastigheter som ägs av Helsing-
borgs stad. Att området är relativt tätbebyggt och 
mottar en omfattande avrinning innebär svårighe-
ter i arbetet med att begränsa översvämningarna 
med åtgärder enbart på allmän platsmark.

Även för Råå har en översvämningsutredning gjorts 
med förslag till strategi för översvämningsskydd. 
Strategin bygger på en successiv utveckling där 

 valda skyddsnivåer och åtgärder ses över med cirka 
20 års mellanrum.

Ett arbete, där NSVA är delaktiga, har startats upp 
för att utvärdera Mariastadens blågröna dagvatten-
lösningar. Naturbaserade lösningar är högst aktu-
ellt med tanke på klimatförändringarna och för 
fortsatt implementering är det viktigt att utvärdera 
tekniska funktioner, biologiska och rekreativa 
 värden, driftsaspekter samt stadsplaneringsfrågor 
för områden där lösningarna finns implementerade. 
Arbetet med utvärderingen kommer pågå en bit  
in i 2022.

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

21 nya serviser är anlagda och 7 uttjänta serviser 
har lagts om. Under året har rensning och grön-
yteskötsel utförts i dagvattenmagasin samt diken. 
En större åtgärd utfördes vid en dagvattendamm i 
Ödåkra. Underhållsspolning av dagvattennätet har 
genomförts enligt plan och drygt 6,3 km av dagvat-
tenledningarna spolades och filmades. 

Vid nio tillfällen har miljösläpet använts för att 
 förhindra att oljor, diesel och andra ämnen skulle 
nå recipienter i samband med trafikolyckor och 
 utsläpp.

2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 877 865 853 840 828

Dagvattenmagasin (st) 125 109 93 93 86

NYCKELTAL DAGVAT TEN

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 3 200 tkr för dagvatten-
hanteringen. De främsta orsakerna till det beror på 
muddringskostnader sam ett omfattande utred-
ningsarbete på dagvattensystemet vid Ättekulla in-
dustriområde. Det sistnämnda är sammankopplat 
med händelserna som påverkade ekosystemet i 
Råån under året. Resultatet balanseras till största 
delen mot resultatet för vattendistribution.
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BAGAREGATAN, SKOGSTORPSGATAN
Totalt över 1000 meter kombinerad spill och 
dagvattenledning har bytts ut mot duplikatsys
tem samt nya vattenledningar i sju olika gator på 
Tågaborg under 2021. Kvar är återställning av 
kantsten vid gångbanor på delar av Skogstorps
gatan samt slutlig asfaltering av vissa ytor.  Sam
ordning avseende utbyte och återställning sker 
medSBFsamtÖKAB.ÖKABbyterutäldrefjärr
värmeledningar längs Skogstorpsgatan samt 
Färjemansgatan.Projektetliggeröverursprung
lig kalkyl. Både vinnande anbud och större av
vikelser under projektets gång har medfört mer
kostnader och förlängd kontraktstid. Den tidiga 
vinterns ankomst innebar att asfaltering i sam
råd med Helsingborgs stad skjutits till våren 
2022. 

BENGT LIDNERS GATA M FL  
INKL DROT TNINGGATAN
Totalt 850 meter VAsanering där duplikatsys
tem ersatt kombinerat system samt byte av  
1 200 meter dricksvattenledning. VAsanerade 
 gator är Ehrensvärdsgatan, Olof Dahlins gata, 
Lennergrengatan, Bengt Lidners gata, Stagne
liusgatan, Nicandersgatan samt Karl X Gustavs 
gata, där enbart vattenledningen är utbytt. 
Kostnaden för 2021 är något lägre än prognos 
beroende på samordningsvinster med fjärrvär
mearbeten. Totalentreprenad i samverkan sedan 
hösten 2019.

KRISTIANSTADS-,  SIMRISHAMNS- OCH 
MALMÖGATAN SAMT KÖPINGEVÄGEN
VAsanering. Projektet utförs som en totalentre
prenad i samverkan med Skanska som entrepre
nör. Köpingevägen är färdigställd och alla andra 
VAarbeten är avslutade. Återställningsarbeten 
pågår. 

VAT TENTORNET, ÄVEN K ALL AT 
”NY RESERVOARVOLYM, ETAPP 6”
Under året har arbete med åtgärdande av besikt
ningsanmärkningar, testning av PElinern samt 
överbesiktning av den installerade PE linern 
utförts. Under maj månad bytte totalentrepre
nören ut underunderentreprenören för instal
lationen av linern. Efter att den nya underen
treprenören blivit involverad går arbetet sakta 
framåt men vi har inte lyckats med målsättning
en att slutföra dessa arbeten under året. Håll
barhetscertifieringen CEEQUAL av projektet är
avslutad och resultatet blev ”Excellent” vilket 
är den högsta nivån. Tornet har ljussatts under 
2021. 

OMKOPPLING GALLERSTATIONEN, 
ÖRESUNDSVERKET
Under året genomfördes den slutliga omkopp
lingen i gallerstationen på Öresundsverket. Ett 
litet projekt som sådant men förarbetena har 
pågått sedan 1970talet. Åtskilliga mil ledningar 
har lagts om för att särskilja spillvatten från den 
2 meter i diameter stora dagvattenledning som 
kopplats om för att ledas direkt till Öresund. På 
så vis minskar den hydrauliska belastningen på 
reningsverket och risken för bräddning minskar. 

Femviktigasteinvesteringarna
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Vattenåret i Landskrona stad

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

92 procent av kunderna i Landskrona Stad skickade 
in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA, 
 v ilket är i paritet med förgående år. Andelen kunder 
som valde att lämna mätaravläsningen via mobil-
telefon, e-post eller webb var drygt 81 procent jäm-
fört med 79 procent 2020.

Från och med den 1 januari 2022 kommer VA-taxan 
i Landskrona Stad vara oförändrad jämfört med 
2021. Kunderna informerades om den nya taxan via 
media, nyhetssida på nsva.se och i samband med 
den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har 2623 VA-ärenden hanterats från 
kunder i Landskrona stad i ärendehanteringssys-

temet Lime CRM. 43 procent av ärendena rör fak-
turafrågor, drygt 15 procent rör vattenmätare och 
övriga frågor 11 procent. 30 kundklagomål har re-
gistrerats, jämfört med 73 klagomål 2020.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Landskrona Stad har 683 vattenmätare bytts jäm-
fört med de 948 som var planerade. Under året har 
521 ärenden behandlats relaterade till vatten-
mätare, samt 398 ärenden i kundärendehanterings-
systemet Lime. Vid 99 besök underkändes kundens 
VA-installation. 74 förgävesbesök gjordes, vilket 
betyder att ingen är hemma på bokad tid. Kontroll-
organet provade 729 mätare.

Årssammanställning

8 512
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 185

Antal anmälda 
källaröversvämningar 13

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 47 309

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 882

Antal planerade mätarbyten 948

VAR AV NYA 107
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Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

NSVA har under 2021 medverkat i kommunens 
framtagande av detaljplaner, majoriteten av dem 
ligger innanför befintligt verksamhetsområde (VO) 
för VA och enbart Örja 1:9 norra sträcker sig utanför 
befintligt VO. Detaljplaner med VA-planering innan- 
för VO är Thulinparken, ST: Olovs vång, Karlslund 
med både Idrottsområdet, Guldängen & Koppar-
ängen, Nedra Glumslöv 5:27, Bollspelaren 1 och 
Skeppsbrokajen. Planerna innanför VO kommer 
främst kräva uppdimensionering av befintliga 
VA-system och ytor för dagvattenhantering, sekun-
där utbyggnad av ledningar i lokala gator för att nå 
fram till alla nya fastighetsgränser. Andra kommu-
nala planarbeten som NSVA varit aktiva i är VA- 
utredningen för planprogrammet Säbyholm där det 
planeras för 1500 nya PE och kommer fortgå i 4 
etappvisa detaljplaner framöver.

Antagna planer där det projekterats, byggts VA-led-
ningar och anlagts dagvattenhantering under 2021 
har främst skett på Karlslund (Koppargården, Sil-
vergården & Pilängen), Kronanområdet, Erikstorp 
(Strandstaden & Landsbyn), Kv. Jäntan och Örja 1:9 
södra. 

Det har i snitt anslutits en avtalskund i månaden 
utanför VO under 2021 som uppfyller riktlinjerna 
inom NSVA men början av 2021 nekades en hand-
full fastigheter utspridda utanför Glumslövs tätort 
till att ansluta sitt spillvatten.     

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Driften vid dricksvattenanläggningarna i Lands-
krona har under året fortlöpt utan några större 
störningar. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Budgeten upparbetades inte utan det blev 1,4 mil-
joner över. Orsakerna är flera men de stora posterna 
är lägre kostnader för Sydvatten -0,1 mkr, lägre drift 
och underhåll av anläggningarna -0,4 mkr, lägre 
kostnader för provtagning -0,1 mkr, fastighetsun-
derhåll -0,2 mkr samt att den tekniska utredningen 
av reservoarvolymen försenats, då vi i stället behö-
ver göra en totalöversyn av reservoarvolymerna 
med hänsyn till kommunens ambitioner kring ny-
etableringar av vattenkrävande industrier -0,3 mkr.

Utfallet för investeringarna blev lägre än budgete-
rat, främst på grund av att renoveringen av Lands-
krona vattentorn pausats då kommunens totala re-
servoarvolym behövde ses över.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Reservoaren vid anläggningen i Annelöv har ge-
nomgått reservoarrengöring i riktlinje med rekom-
mendationer efter årlig reservoarkontroll. 

En förstudie gällande att förstärka vattenförsörj-
ningen på östra sidan av Landskrona pågår, i den 
tittar man på behov av nya ledningar och reservoar-
volymer.

INVESTERINGAR

En backventil har installerats på bräddavloppet 
från reservoaren vid gamla vattenverket för att 
minska risken för kontaminering. Detta var den sis-
ta åtgärden i bräddaloppsprojektet som påbörjades 
2019. 

En ny tillfartsväg har anlagts vid anläggningen i 
Härslöv. Vägen förbättrar tillgängligheten och 
innebär att vi slipper använda smal infartsväg som 
tillhör intilliggande fastighet. Anslutningen till 
Trafikverkets väg godkändes i maj och vägen kunde 
tas i bruk som planerat. 

Taket till lågreservoaren vid Glumslöv tryckste-
gringsstation har försetts med nytt tätskikt, Ytan 
har också försetts med fiberduk samt ett skikt med 
matjord för att skydda mot mekanisk skada. Pump-
byte vid Glumslöv ink har genomförts för att säker-
ställa en problemfri drift.

Anläggningen på Ven är föråldrad. Med anledning 
av detta ha en förprojektering startats där två olika 
alternativ har utretts. Som alternativ till nuvarande 
utförande har vi tittat på möjligheten att placera 
pumparna på landsidan vid Rustninghamn. Det 
skulle emellertid medföra risk för högre tryck på 
sjöledningen än vad som anses acceptabelt, därför 
kommer projektering att fortgå för en ersättnings-
anläggning ute på ven.  

Utrustning för trygga personsäkerheten samt för 
möjlighet till manövrering via övervakningssyste-
met på mobil enhet har installerats i Glumslöv, 
Säby och vid vattentornet. 
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  L ANDSKRONA 2017–2021,  m 3
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN L ANDSKRONA STAD 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

108

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

108

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 108 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 108 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

4 369 427 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL L ANDSKRONA KOMMUN 2021
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

23 nya vattenserviser har anlagts och 5 uttjänta har 
bytts ut. Renspolning av vattenhuvudledningsnätet 
enligt plan har utförts. Motionering och tillsyn av 
VA-anordningar, så som ventiler och brandposter, 
har till stora delar utförts enligt planering. Den ut-
ökade kontrollen för en sjättedel som skall göras år-
ligen blev också utförd. Totalt kontrollerades 200 
brandposter med tryck- och flödesmätning. Kon-
trollerna visar att det finns några trasiga brandpos-
ter som kommer bytas ut under 2022.

Vid ett tillfälle användes 10 m3-nödvattentanken 
för trycksättning av skola i samband med drifts-
störning.  
 
Under året har det uppkommit 52 vattenläckor som 
har lagats och återställts.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om 2 300 tkr för dricksvattendist-
ributionen. Orsaken till det negativa resultatet be-
ror på att antalet läckor blev betydligt fler än bud-
geterat. Det negativa resultatet balanseras i stora 
delar med resultaten för spillvatten och dagvatten.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

10 nya huvudventiler och 17 brandposter byttes 
 enligt reinvesteringsplan.

2021 SNITT ÖVER 
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,14 0,10 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 52 st
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NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
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 energiminskande åtgärder 
genomförs.

På Lundåkraverket har solceller installerats vilket 
 minskat förbrukningen av el. Vidare har vi arbetat med 
realtidsstyrning där datasystem styr över kemikalie-
doseringen och lufttillförseln. Lufttillförseln är den  
enskilt största energiförbrukaren vid ett reningsverk  
vilket innebär att denna styrning påverkar energiåt-
gången positivt.

Allt vatten som tas in i reningsverket renas inte utan en 
del bräddas. Det betyder att ibland kopplas ett stort  
flöde förbi reningsverket och kräver ingen energi.  
Dock tas denna summa med som inkommande och  
delas med elförbrukningen.

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Året på Lundåkraverket har åter präglats av en sta-
bil drift som genererat mycket god vattenrenings-
prestanda och samtliga gränsvärde efterlevdes 
 under året. Det har vid ett flertal tillfälle släppts ut 
toxiska ämne till ledningsnätet som påverkat den 
biologiska reningsprocessen negativt. Vid samtliga 
tillfällen återhämtade sig reningsprocessen relativt 
snabbt och var åter i normal funktion efter några 
dygn.

Lundåkras slampartier för perioden april-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 elförbruk-
ningen har genererat ett bra resultat, inköpt antal 
kWh har minskat med cirka 30 procent (30 procent 
motsvarar 710 000 kWh) jämfört med tidigare år.

Drift- och underhåll av pumpstationer har fungerat 
väl under året. Endast några få akuta händelser  
har inträffat och dessa har åtgärdats tämligen om-
gående.

Antalet havererade LTA-pumpar är jämförbart med 
utfallet för 2020. Den totala kostnaden har ökat 
 under kalenderåret då NSVA har behövt köpa in nya 
pumpar till det roterande reparationsutbytessyste-
met för havererade pumpar.

Rena spillvatten

EKONOMI AVLOPPSRENING 

Dålig slamkvalité har resulterat i en ökad kostnad 
för slamhanteringen på Lundåkraverket. Detta har 
inneburit en ökad driftkostnad på cirka 900 tkr. Till-
kommande utredning för att ansluta en ny verk-
samhet mot Lundåkraverket har kostat 100 tkr. 

INVESTERING

I Landskrona har NSVA investerat 22 Mkr i avlopps-
anläggningar, främst maskinell utrustning som 
 syftat till att säkerställa och förbättra processfunk-
tioner.

Nyinstallation av solceller, anläggande av en ny 
slamsilo med en ny dekantercentrifug till slamav-
vattningsprocessen samt installation av ett större 
ställverk som ersätter två mindre ställverk är några 
av de investeringar som genomförts under året.

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

LUNDÅKR AVERKET 2021 5 432 324 1 788 591 0,33

2020 5 195 496 2 187 033 0,42

2019 5 236 280 2 293 456 0,44

2018 4 849 790 2 483 175 0,51

2017 4 779 308 2 286 385 0,48

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING
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2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,17 0,15 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 59 st

AVLEDNING SPILLVAT TEN

Under 2021 har NSVA arbetat med en konsult som 
tagit fram en digital modell på spillvattenledningen 
i Landskronas östra delar, känd som ”saftaledning-
en” och tar emot spillvatten från Svalövs kommun. 
Modellen är kalibrerad med flödesmätningar och 
regndata. Med en ökad kunskap om ledningsnätets 
funktion kan arbetet med åtgärder för tillskottsvat-
ten i saneringsplanen fastslås med större precision 
framöver.

25 nya serviser är anlagda medan 5 uttjänta blivit 
omlagda på spillvattennätet. Under året har det 
varit 59 avloppsstopp som har behövts högtrycks-
spolats. Årlig underhållningsspolning har utförts 
på spillvattennätet. 9 ledningsras har lagats under 
året. Det uppstod även 1 tryckavloppsläcka.
 
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts under året.

Drygt 6,4 km spillvattenledningar filmades och 
spolades under året.

Lokalfrågan för Driftområde Söder som i praktiken 
påbörjades under 2020 har fortlöpt under 2021 och i 
skrivande stund pågår byggnationen med en hel del 
medföljande frågor som har hanterats under året. 
Planen är att lokalerna ska stå färdiga för inflytt-
ning första halvan av 2022. 
 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om drygt 2 350 tkr, vilket balanse-
ras mot resultatet för dricksvattendistribution. 
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2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 235 267 258 236 233

Dagvattenmagasin (st) 52 50 41 41 36

Omhänderta dagvatten

NYCKELTAL DAGVAT TEN

1

2

AVLEDA DAGVAT TEN 

Arbetet med att ta fram en digital modell för Lands-
kronas dagvattennät var planerad att färdigställas 
under 2021, vilket lyckades för alla mindre orterna 
men ej inom Landskrona stad. Modellen har som 
mål att skapa en bättre förståelse för kapaciteten i 
ledningsnätet som kommer möjliggöra bättre fram-
tida planering och åtgärdsförslag för dagvatten-
hantering. Ett annat mål med modellen är att upp-
fylla det tredje steget i MSBs Vägledning för 
skyfallskartering där ledningsnätets lokala kapacitet 
kopplas till en tvådimensionell markmodell för 
översvämningar. I Landskrona mynnar lednings-
nätet ut i havet på många platser och kommer där-
för att påverkas negativt av framtida höjda havs-
nivåer, vilket tas höjd för i modelleringen men 
skapar därmed ytterligare en nivå av komplexitet.    

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

9 nya serviser är anlagda och 4 uttjänta serviser 
blev omlagda. Under året har rensning och grön-
yteskötsel utförts i dagvattenmagasin samt dike. 
Något mer omfattande insatser utfördes vid två 
dagvattendammar i Glumslöv.  Kontroll av utlopp i 

havet har utförts. Drygt 6 km av dagvattennätet 
 filmades och spolades under året. 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar i prin-
cip ingen avvikelse för hantering av dagvatten i 
Landskrona.

C ARL XI GATA
Omläggning av 650 meter vattenledning i sam
band med omgestaltning av gata. Att projektet 
är förenat med högre utgifter än ursprungligen 
beräknat beror framför allt på: 
• Omläggning och undersökning av spillvatten

ledning som inte fanns med i tidiga planer. 
• Ledningskrock med fjärrvärme som innebar 

rivning av betongkonstruktion. 
• Vibrationer under vintern 2020–2021  

föranledde stillestånd. 
• Komplexarehanteringavbefintligaledningar

än beräknat (utgifter för arbete, balkar och 
huvar). 

• Tjockare asfalt än beräknat vilket ledde  
till högre utgifter.

VARVSVÄGEN ETAPP 2
Projektet avsåg att renovera samtliga VAled
ningar i Varvsvägen mellan Lundåkragatan och 
Andra Tvärgatan i samband med att Landskrona 
Stad skulle asfaltera om sträckan. Omständig
heter ändrade omfattningen av projektet. 500 
meter vattenledning i Varvsvägen som orsakat 
många vattenläckor kopplades bort då den inte 
behövs. Samtliga självfallsledningar, totalt 1000 
meter, renoverades på sträckan genom strum
pinfodring. De installerade strumpfoderna har 
fabrikationsfel och kommer kräva nya insatser 
under 2022 på sträckan vilket går på materielga
rantin. Därefter kommer slutregleringen av hela 
entreprenaden att utföras. 

VÅNGVÄGEN
Omläggning av 145 meter spill och 155 meter 
dricksvattenledning samt 150 meter dagvatten
ledning. Lägre kostnad än beräknat av spill och 
dagvattenledningarna då hela sträckan inte be
hövde läggas ut till Kolonigatan. Kolonigatan är 
bussgata för bland annat trådbussar och efter
som projektet inte behövde schakta upp gatan 
minskade kostnaderna för schakt/återställning 
och ersättningar för att stänga av trådbussarna 
under arbetet. Projektet är avslutat.

BALDERSGATAN, GLUMSLÖV
Många läckor och allmänt uttjänt ledningsnät 
resulterade i omläggning av spillvattenledning, 
dagvattenledning samt dricksvattenledning och 
att befintliga serviser kopplades in på de nya
ledningarna. Totalt 1 040 meter ledning bytt. I 
arbetet ingick även inkoppling av 20 serviser och 
ny släppbrunn för tryckspill. Avslutat med lägre 
förbrukad budget berodde delvis på en minskad 
arbetsomfattning i norra delen. 

LUNDÅKR AVERKET SAMLINGSPROJEK T
En rad projekt har genomförts på reningsverket. 
Bland annat har ett nytt ställverk installerats på 
en ny position till en lägre utgift än beräknat. 
Slamavvattningen har reinvesterats och då även 
ställverket till denna då det fanns stora samord
ningsvinster. Solceller har också installerats. 

Femviktigasteinvesteringarna
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Vattenåret i Perstorps kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

Från och med den 1 januari 2022 höjdes VA-taxan i 
Perstorps kommun för både privatpersoner och 
 företag. Justeringen av VA-taxan beror främst på 
ökat behov av underhållsåtgärder samt på komman-
de investeringar i den kommunala VA-anläggningen.

Kunderna informerades om den nya taxan via 
 media och nyhetssida på nsva.se.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har cirka 209 VA-ärenden hanterats 
från kunder i Perstorps kommun i ärendehante-
ringssystemet Lime CRM. Ärendena berör till exem-
pel mätare, frågor kring anslutning och dricks-
vatten. 2 kundklagomål har tagits emot.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Perstorp kommun har 112 vattenmätare bytts 
jämfört med de 226 som var planerade. Under året 
har 25 ärenden behandlats relaterade till vatten-
mätare, samt 43 ärenden i kundärendehanterings-
systemet Lime. Vid 9 besök underkändes kundens 
VA-installation. 8 förgävesbesök gjordes, vilket be-
tyder att ingen är hemma på bokad tid.

Kontrollorganet provade 50 mätare.

Årssammanställning

1 527
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 12

Antal anmälda 
källaröversvämningar 1

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 112

Antal planerade mätarbyten 226
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UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Projektutredningar av Bäckavägen, Spjutseröds-
vägen och Färgarevägen har genomförts.   

I projekt utredning för Bäckavägen föreslogs re in-
vesteringsåtgärder på VA-ledningarna i samband 
med asfalteringsarbeten. 

Granskning har skett av detaljplanen för en ny 
 padelhall. Därefter har det varit kommunikation 
gällande Padelhallens VA-anslutningar. 

NSVA har deltagit i möte om uppstart för detalj-
planer vid Svampvägen, nära Jeans damm, samt 
Österbo, på fastigheten Linjalen.

Samråd har skett gällande detaljplan för kvarteret 
Linjalen, med flera.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Sedan juni 2020 har NSVA haft en driftstörning på 
dricksvattenkapaciteten i Perstorps kommun. Ett 
åtgärdsprogram togs fram för att möjliggöra högre 
produktion. Hela sommaren 2021 kunde genomför-
as helt utan restriktioner eller bevattningsförbud 
vilket är ett bevis på att satsningarna har gett resul-
tat. På Toarp vattenverk utgjorde infiltrationsbas-
sängerna en flaskhals, därför har infiltrationsytan 
utökats. I anslutning till vattenverket inne i Pers-
torp har två nya råvattenbrunnar borrats och drift-
satts. När råvattentillgången var säkrad höjdes även 
kapaciteten genom att byta distributionspumparna 
och UV-aggregat, varvid produktionen kunde ökas.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Dricksvattenbudgeten kunde inte hållas. Ett över-
drag med cirka 400 tkr blev resultatet. Framför allt 
är det driften och elkostnaderna som blivit dyrare 
men också akut fastighetsunderhåll behövde ge-
nomföras. 

Utfallet för investeringarna överskred budget. Uti-
från projektbudget vid årets start är det framför allt 
projekt inom styr och regler som har överskridits. 
Inom projektet gjordes större åtgärder än planerat 
eftersom distributionspumparna behövde bytas för 
att utnyttja nytillkommen råvattenkapacitet. Nya 
råvattenbrunnar innebar också att arbetet med ny 
vattendom vid Perstorp vattenverk behövde påbör-
jas.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Vattentornet är rengjort med robotrengöring av 
 entreprenör vilket innebar att tornet kunde vara i 
drift under rengöringen. Under hösten rengjordes 
även lågreservoaren vid Perstorp vattenverk. 

Söderåsens miljöförbund har utfört årlig miljö-
inspektion, denna gång med fokus på just reservoa-
rer.  Inspektionen resulterade inte i några anmärk-
ningar, men visade på avvikelser med risk för 
livsmedelssäkerhet varvid åtgärder behöver vidtas. 
Avvikelserna berörde lokalers utformning samt vis-
sa hygienaspekter till exempel i samband med ren-
göring av UV-aggregat. Uppföljning av dessa av-
vikelser kommer att ske vid nästa ordinarie 
kontrollbesök. 

INVESTERINGAR

Flera av investeringsprojekten som har genomförts 
under året har varit kopplade till den kapacitetshöj-
ning som har åstadkommits med avseende på 
dricksvattenproduktionen. Därutöver har lutdose-
ringen vid Toarp vattenverk setts över och justerats. 
Doseringen av lut styrs nu efter flöde och aktuellt 
pH för att säkerställa bästa möjliga dricksvatten-
kvalitet. Personalen har under året även jobbat med 
att möjliggöra att utgående vatten från produk-
tionsanläggningarna ska kunna styras på tryck i 
stället för på flöde. Detta för att vi ska kunna ställa 
om styrningen om vattentornet behöver stängas av 
vid planerat eller akut underhåll.  

Projektet ”Grundvattenmodell Toarp” har förskju-
tits något på grund av den angelägna situationen 
vid Perstorps vattenverk. Då de två nya brunnarna 
är driftsatta har projektet med grundvattenmodel-
len åter kunnat fortgå som tidigare planerats. Kon-
sulten knuten till uppdraget har utfört en vatten-
balansberäkning samt gått igenom äldre borrningar 
och geologikartor i SGUs databas inom det tänkta 
området.  

Leverera dricksvatten
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  PERSTORP 2017–2021,  m 3
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN PERSTORPS KOMMUN 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

50

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

50

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 50 st

Antal prov med anmärkningar:  11 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 50 st

Antal prov med anmärkningar:  2 st

643 880 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL PERSTORPS KOMMUN 2021

3,5%
MINSKNING MED

2017 2018 2020 20212019
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

4 nya vattenserviser har anlagts medan inga gamla 
har behövts bytas. Renspolning av vattenhuvudled-
ningsnätet har delvis utförts. Motionering och till-
syn av VA-anordningar, så som ventiler och brand-
poster, har påbörjats.
 
Under året har flera fall av missfärgat dricksvatten i 
centrala Perstorp inträffat. Detta har medfört pro-
blem hos enstaka kunder samt större spolningsin-
satser av avdelning Rörnät. Spolningarna har gett 
bra effekt då problemen har minskat. Vattenprover 
har tagits och analyser kommer att göras för att 
fastställa vilka ämnen som missfärgningarna 
innehåller och på så sätt försöka ta reda på grundor-
saken till missfärgningarna. Om möjligt anpassas 
framtida insatser efter behovet, såsom att anlägga 
automatiska spolposter, utföra punktinsatser på 
vattenledningsnät och/eller vattenverk. 

Under året har utrustning inhandlats för att effek-
tivt kunna motionera och utföra funktionskontrol-
ler av brandposter och avstängningsventiler. Större 
områden har betats av som har lett till en bättre koll 
på anordningarna i kommunen.

Under året har det uppkommit 7 vattenläckor som 
lagats och återställts.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 300 tkr vilket dels för-
klaras med en begränsad budget redan vid ingången 
till 2021 men främst på grund av omfattande spol-

ningsinsatser och läckagesökningsinsatser för att 
komma till rätta med problem i dricksvattenled-
ningsnätet.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

5 huvudventiler och 3 brandposter byttes under 
2021.

Detaljprojektering av Bäckavägen har slutförts och 
upphandling ska vara klar under 2021. Hinder har 
uppstått då Länsstyrelsen inte har gett besked an-
gående pilevallen. Byggstart har planerats till vecka 
51. I projekt Bäckavägen har flödesmätare på vat-
tenledning satts mellan Oderljunga och Perstorp. 

Strategisk Reinvesteringsplan är framtagen.

Nya vattenmätare till industriparken har installe-
rats och kopplats till övervakningssystemet. Nu är 
det möjligt att se om tryckfall i ledningsnätet kan 
härledas till stora vattenuttag.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,08 0,10 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 7 st



V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   V AT T E N Å R E T  I  P E R S T O R P S  K O M M U N

77

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

PERSTORP RV 2021 1 209 432 - -

2020 1 106 624 429 574 0,39

2019 965 124 - -

ODERL JUNGA RV 2021 30 961 - -

2020 50 000 60 470 -

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 

Driften på Perstorps reningsverk har fungerat för-
hållandevis väl. Utsläppen från reningsverket har 
klarat samtliga rikt- och gränsvärden. Året inleddes 
dessvärre med att rötkammaren akut fick tömmas 
ner på grund av att sand och andra föroreningar an-
samlats under många års drift utan externslammot-
tagare. Detta har inneburit extra akuta driftskost-
nader men även att slammet under en period 
avvattnades orötat. Tömningen och underhållet på 
rötkammaren gick enligt plan och rötkammaren är 
åter i drift. 

Även sandfånget på reningsverket har under året 
akut havererat. Reservdelar till detta sandfång har 
långa ledtider och under en lång period kördes ver-
ket köra utan sandfång vilket leder till ökat slitage 
på övrig utrustning. 

Oderljunga reningsverk har fungerat väl och klarat 
samtliga riktvärden. Tidigare års oförutsedda hän-
delser har kunnat undvikas genom en förbättrad 
online-övervakning av processen. 

Pumpstationerna har fungerat utan några större 
haverier under året. P50 som ligger inne på renings-
verkstomten har haft en del bekymmer som perso-
nalen löst under året. 

EKONOMI AVLOPPSRENING

Slammet vid Perstorps reningsverk har ej innehåll-
et de nivåer som krävs för att slammet ska vara god-
känt för användning. Detta har resulterat i en ökad 
driftkostnad på cirka 250 tkr.

Rena spillvatten

INVESTERING

Fokus har fortsatt varit på att byta styrsystem till  
de pumpstationer där full övervakning inte finns i 
Cactus Eyes övervakningssystem. Vid årets slut  
har 7 av 12 pumpstationer full övervakning och 5 
pumpstationer har övervakning där endast de mest 
kritiska signalerna finns.

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
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 energiminskande åtgärder 
genomförs.
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AVLEDNING SPILLVAT TEN

4 nya serviser anlades under och en uttjänt lades 
om under 2021. Under året uppstod endast 1 av-
loppsstopp som behövts högtrycksspolats. 
 
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser fortgick under året. Under året 
har filmning och spolning av spillvattennätet ut-
förts i mindre utsträckning.
 
DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om knappt 180 tkr för spillvatten-
ledningsnätet. Resultatet balanseras i stort med av-
vikelsen för dagvatten.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,01 0,005 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 1 st
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HÄSSLEHOLMSVÄGEN (VÄG 21)
Gammal vattenledning med mycket läckor be
hövde åtgärdas. Även spillvattnet krävde några 
punktåtgärder då den rasat. Att utföra arbeten 
längs vägsträckan krävde noggrann planering då 
denär vältrafikeradav stora lastbilarochdess
utomärTrafikverketsväg.Projektetblevdyrare
då det uppstod problem med det provisoriska 
vattnet. Arbetet gick bra tills vattenledning
en skulle tryckas igenom befintliga rör under
Hässleholms vägen. Arbetsmomentet gick inte 
attutföraochalltpausades.Väder samt trafik
avstängning och att endast få arbeta på vägen 
under specifika tidsintervall gjorde projektet
kostsammare än beräknat.         

TJÄDERSTIGEN
I Tjäderstigen har fastigheter upplevt problem 
med översvämningar. Projektet innebär omlägg
ning av huvudledningar och med fokus på en 
sämre spillvattenledning. I samband med att den 
läggs om läggs även delar av vatten och dagvat
tenledningarna om. Planen var att genomföra 
projektet 2021 men det kolliderade med kom
munalt projekt i området varför det nu är fram
flyttatförbyggstartförst2024.

ÅTGÄRDER PERSTORP VAT TENVERK , 
SAMLINGSPROJEK T
En ny råvattenbrunn vid vattentäkten i Perstorp 
är borrad för att möjliggöra utökad produktion 
vid Perstorps vattenverk. Ett högre produktions
flöde från anläggningen kommer att avlasta 
Toarps vattenverk där kapaciteten idag över
skrids. Pumpar byttes mot ett pumppaket som 
kan frekvensstyras. Styrningen har gjorts om 
så att det är möjligt att styra utgående flöde
mot tryckpånätet.Därmedfinnsmöjlighetatt
upprätthålla distributionen även vid akuta eller  
planerade  arbeten på vattentornet. Projektet 
Styr och regler Perstorp är klart.

ÅTGÄRDER TOARPS VAT TENVERK
Ytan på infiltreringsbassängerna har ökats för
att extra kapacitet. Projektet genomfördes 
 under april månad, därefter markarbete. Projek
tet är avslutat.

2021 2020

Dagvattenledningsnät (km) 76 76

Dagvattenmagasin (st) 2 2

Omhänderta dagvatten

Fyraviktigasteinvesteringarna

NYCKELTAL DAGVAT TEN

AVLEDA DAGVAT TEN 

Inför utökning av verksamhetsytan vid fastighet 
Dalian 5 har dagvattenfrågan diskuterats. Delar av 
befintlig skogsmark kommer att hårdgöras. Till-
kommande dagvattenflöden behöver fördröjas för 
att inte förvärra situationen för befintligt dag-
vattennät.

Dagvattendammar har lagts till i Ledningskartan.

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

4 nya dagvattenserviser har anlagts under 2021. 
Skötselinsatser för dagvattenmagasin har utförts 
under 2021. Endast ett fåtal meter i dagvattennätet 
har filmats och spolats. 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om knappt 200 tkr för omhänder-
tagande av dagvatten. Det uppstod knappt några 
driftsstörningar i ledningsnätet och resultatet 
 balanseras med avvikelsen för spillvatten.
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Vattenåret i Svalövs kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

88 procent av kunderna i Svalövs kommun skickade 
in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA, 
jämfört med 94 procent 2020. Andelen kunder som 
valde att lämna sin årliga mätaravläsning via mo-
biltelefon, e-post eller webb var 83 procent jämfört 
med 79 procent 2020.

Från och med den 1 januari 2022 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 2021 har närmare 1175 VA-ärenden registre-
rats från kunder i Svalövs kommun i ärendehante-
ringssystemet Lime CRM. 43 procent av ärendena 

berör fakturafrågor, 19 procent handlar om mätare 
och anslutningsfrågor. 11 kundklagomål har tagits 
emot, jämfört med 46 klagomål 2020, avseende 
bland annat bristande information vid VA-arbete.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

Årssammanställning

3 282
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 75

Antal anmälda 
källaröversvämningar 27

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 16 682

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 258

Antal planerade mätarbyten 340

VAR AV NYA 51

I Svalöv kommun har 258 vattenmätare bytts jäm-
fört med de 340 som var planerade. Under året har 
247 ärenden behandlats relaterade till vattenmäta-
re, samt 211 ärenden i kundärendehanterings-
systemet Lime. Vid 32 besök underkändes kundens 
VA-installation. 36 förgävesbesök gjordes, vilket 
betyder att ingen är hemma på bokad tid.

Kontrollorganet provade 294 mätare.

EKONOMI KUND

Utfallet ligger i nivå med budget.
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UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Strategin för VA-utbyggnader på landsbygd antogs 
av kommunfullmäktige 2013-04-29. NSVA planerar 
att under vintern 2021/2022 genomföra en översyn 
och en dialog med de beslutande organen i kommu-
nen angående utbyggnad av kommunalt VA till 
landsbygden. Ekonomin i projekten tillsammans 
med regeringens försenade proposition ”Vägar till 
hållbara vattentjänster” samt riksdagens (och spe-
cifikt då Civilutskottets) uppmaning till regeringen 
om att ”Tvånget att ansluta sig till kommunala 
VA-nätet bör tas bort” är grunden till beslut av 
NSVA om att initiera en översyn av utredningsom-
rådena. De politiska diskussionerna kan eventuellt 
leda till en försenad start av VA-utbyggnaden i Ask.

NSVA har under året hanterat anslutningsärende 
utanför verksamhetssytemet och har enligt rutin 
både accepterat och nekat anslutning. Exempel på 
två mer omfattande ärenden är anslutningar i Kole-
ma och Källstorp.

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 ställe är förhållandena 
kring verksamhetsområden, anslutningsavgifter, 
drift/underhåll och ägandet oklara, vilket medför 
att nya anslutningar är utmanande.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Vattenproduktionen i Svalöv har under året legat på 
en normal nivå jämfört med tidigare år. 

Söderåsens miljöförbund har utfört årlig miljöin-
spektion, denna gång med fokus på reservoarer.  In-
spektionen resulterade inte i några anmärkningar, 
men visade på avvikelser med risk för livsmedels-
säkerhet varvid åtgärder behöver vidtas. Avvikel-
serna berörde lokalers utformning samt vissa hy-
gienaspekter till exempel i samband med rengöring 
av UV-aggregat. Uppföljning av dessa avvikelser 
kommer att ske vid nästa ordinarie kontrollbesök. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Bokslutet visade på ett lägre resultat än budget. Vi 
gick 360 tkr under och är jämnt fördelat på drift och 
underhåll. Inga större haverier har förkommit och 
ligger till grund för resultatet. 

Utfallet för investeringarna blev lägre än budgete-
rat, främst på grund av att projekt med solcells-
anläggning ej genomfördes. En del av arbetena med 
ny råvattenbrunn i Stenestad hade dessutom tidi-
garelagts till 2021.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Kvällen den 1 mars blev Svalöv tätort trycklöst un-
der cirka 45 min. Problemet åtgärdades genom ut-
ökad överföring mellan Sydvattens båda matar-
ledningar. 

INVESTERINGAR

På Svalövs vattenverk har pumppaketet mot Svalöv 
tätort bytts till ett nytt med förhöjd kapacitet.  
I samband med detta byttes även UV-aggregatet ut. 
I Axelvold har en ny tryckstegringsstation tagits i 
drift under våren och har därefter utgjort en natur-
lig del i den ordinarie driften. 

Arbetet med tillståndsansökan för vattendom 
Röstånga har fortsatt under 2021. En miljökonse-
kvensbeskrivning och brunnsinventering har ge-
nomförts och ligger till grund för själva ansökan. 
Ett nyttjanderättsavtal ska skrivas på av Svalövs 
kommun och Naturvårdsverket därefter kommer 
ansökan att skickas in till Mark- och miljödomsto-
len. I Stenestad behandlas nu tillståndsansökan för 
vattendom i Mark- och miljödomstolen, NSVA in-
väntar beslut i detta ärende. 

I arbetet med att revidera vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Röstånga har 
 observationsrör installerats och en grundvatten-
nivåmätning pågår. I Stenestad har ett första infor-
mationsmöte med Söderåsens miljöförbund och 
Länsstyrelsen genomförts gällande avgränsning av 
vattenskyddsområde. Därefter har en riskbedöm-
ning enligt Havs- och vattenmyndighetens nya rikt-
linjer för vattenskyddsområden genomförts.

Leverera dricksvatten
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  SVALÖV 2017–2021,  m 3
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN SVALÖVS KOMMUN 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

76

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

77

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 77 st

Antal prov med anmärkningar:  6 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 76 st

Antal prov med anmärkningar:  0 st

1 238 447 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL SVALÖVS KOMMUN 2021

14,6%
ÖKNING MED

2017 2018 2020 20212019
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

År 2021 är slut och vi går i mål med ett händelserikt 
år. Kontroll av anordningar såsom ventiler och 
brandposter samt de årliga spolningarna av dricks-
vattennätet har skett enligt plan. Kontrollerna visar 
på att det finns en del brister på anordningarna. 

8 nya vattenserviser har anlagts och 1 uttjänt har 
bytts ut under 2021. 

Under året har det varit totalt 22 vattenläckor.
 
DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om 175 tkr. Orsaken till avvikelsen 
beror på mindre kostnader för driftsstörningar än 
budgeterat.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

5 nya huvudventiler och 5 brandposter byttes enligt 
reinvesteringsplan.

Under 2020 påbörjades ett arbete med att ta fram en 
dimensionsplan för dricksvattennätet i Svalövs 
kommun. Denna blev granskad och färdigställd un-
der början av 2021 och är nu inläst i kartdatabasen.
Söderåsbanans nya utformning påverkade det be-
fintliga VA-nätet i Svalöv, Kågeröd, Billesholm och 
Teckomatorp. I samband med att Trafikverket re-
noverade järnvägen förlängdes skyddsrör och 
dricksvattenledningar lades sedan om till nya rör av 
polyeten.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,13 0,11 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 22 st
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ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

K ÅGERÖD RV 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

2017 442 027 399 106 0,9

RÖSTÅNGA RV 2021 192 938 201 961 1,0

2020 128 164 185 468 1,4

2019 126 286 186 315 1,5

2018 80 521 195 527 2,4

2017 147 859 168 950 1,1

SVALÖV RV 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 0,6

2017 645 941 294 328 0,46

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 och 
samtliga gränsvärde efterlevdes under året, samt-
liga rikt- och gränsvärde har efterlevts. Under in-
ledningen av året orsakade den närliggande indu-
strin ett utsläpp till spillvattennätet men tack vare 
tidigt agerande av personalen uppstod ingen nega-
tiv påverkan på vattenreningen.

En ny solcellsanläggning installerades under året 
men kunde inte tas i drift då NSVA ej fick startbe-
sked av EON för att starta anläggningen.

Ett nytt miljötillstånd meddelades under slutet av 
året, ett miljötillstånd som NSVA valt att överklaga.

Kågeröds reningsverk har klarat samtliga utsläpps-
villkor under året då reningsverket har haft en lägre 
inkommande belastning.

Under slutet av maj startades den nyinstallerade 
solcellsanläggningen. Solcellernas kapacitet för el-
produktion är 30 000 kWh per år vilket motsvarar 
cirka 7,5 procent av den totala elenergiförbrukning-
en på reningsverket.

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 verksamheten, som att använda allt mindre energi 
i processerna. 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 energiminskande åtgärder genomförs.

På Kågeröds RV och Svalövs RV har solceller installerats vilket minskat förbrukningen av el. Vidare har  
vi arbetat med realtidsstyrning där datasystem styr över kemikaliedoseringen och lufttillförseln. Luft-
tillförseln är den enskilt största energiförbrukaren vid ett reningsverk vilket innebär att denna styrning 
påverkar energiåtgången positivt.

Allt vatten som tas in i reningsverket renas inte utan en del bräddas. Det betyder att ibland kopplas ett 
stort flöde förbi reningsverket som inte kräver energi. Dock tas denna summa med som inkommande 
och delas med elförbrukningen. Detta gör att sifforna för reningsverken i Svalöv sticker ut.
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2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,13 0,15** 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 18 st

** På grund av brutet avtal med upphandlad entreprenör inrapporterades inte alla stopp

Taken till centrifug- och sedimenteringslokal fick 
akut åtgärdas under året då det läckte in vatten, 
 åtgärd medförde en ökad kostnad för produkten 
fastighetsunderhåll i Svalöv.

Pumpstationerna har fungerat väl under året. En-
dast några få akuta händelser har inträffat och 
dessa har åtgärdats tämligen omgående.

Antalet havererade LTA-pumpar ökat med mer 
än 300 procent. Orsaken till ökningen är att LTA- 
systemen i Svalöv varit i drift några år samt att det 
löpande ansluts fler LTA-pumpar till spillvatten-
nätet, kostnaden för LTA-pumpar har ökat i samma 
takt.

EKONOMI AVLOPPSRENING

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
mindre negativ avvikelse om knappt 60 tkr.

INVESTERING

I Svalöv har NSVA investerat 4,4 Mkr i avloppsan-
läggningar, främst maskinell utrustning som syftat 
till att säkerställa och förbättra processfunktioner. 
Reinvestering i ett större ställverk på Svalövs re-
ningsverk är det enskilt största projekt som genom-
förts under året.

AVLEDNING SPILLVAT TEN

VA-GIS har under året genomfört flera mätkampan-
jer runt om i Svalövs kommun för att förbättra pre-
cisionen i ledningskartan och vid inmätningsarbete 
i Teckomatorp uppdagades det att kartdatabasen 
stämmer mycket dåligt överens med verkligheten. 

Så dåligt så att det i vissa gator inte enkelt går att 
säga vilken ledning som är avsedd att vara spill-
vattenledning och vilken som är dagvattenledning. 
Även vid inmätningar i Svalöv och Kågeröd har det 
dykt upp större skillnader mellan kartdatabasen 
och verkligheten.

Under sommarhalvåret och tidiga hösten har det 
stundtals kommit kraftiga regn som har överbe-
lastat ledningsnätet på olika orter. Två orter som 
sticker i sammanhanget är, såklart med tanke på 
ovan, Teckomatorp men även Billeberga har drab-
bats. Det inkom anmälningar om källaröversväm-
ningar i Billeberga under september månad och de 
är alla belägna i den västra delen av orten, längs 
med Årupsvägen. En av adresserna har även varit 
drabbad tidigare under året.

NSVA utreder ledningsnätets funktion i berörda 
 gator för att kunna dra slutsatser om orsaker till 
översvämningarna. Sedan ombyggnationen av spill- 
och dagvattenledningen i Svalövsvägen har det inte 
inrapporterats nya källaröversvämningar i tidigare 
drabbat problemområde öster om Svalövsvägen.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

6 nya serviser är anlagda och 3 uttjänta har bytts 
ut under 2021. Under året har det varit 18 avlopps-
stopp som har behövts högtrycksspolats. 6 led-
nings ras på spillvattenledningsnätet inträffade 
 under 2021. Annars har årlig underhållningsspol-
ning utförts enligt plan på spillvattennätet. Knappt 
3,5 km spillvattenledningar har spolats och filmats 
under året.

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

Lokalfrågan för Driftområde Söder som i praktiken 
påbörjades under 2020 har fortlöpt under 2021 och i 
skrivande stund pågår byggnationen med en hel del 
medföljande frågor som har hanterats under året. 

Planen är att lokalerna ska stå färdiga för inflytt-
ning första halvan av 2022. 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 500 tkr. Främsta orsa-
ken förklaras med kostsamma skötselinsatser av 
dagvattendammar och diken. 
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Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

Det påbörjades ett detaljplanearbete för en ny för-
skola i Billeberga och på den tilltänkta fastigheten 
korsar en dagvattenledning. NSVA har börjat utreda 
funktion och status på den ledningen för att kunna 
ta beslut om något behöver göras och i så fall vad 
som ska göras.

Plan- och exploateringsenheten har sålt fastighe-
ten RÖSTÅNGA 3:81 till en privat fastighetsägare. 
Tanken var att bygga bostäder i form av tvåvånings-
hus. Det visade sig att placeringen av en dagvatten-
ledning krockade med byggnadsplanerna. NSVA ut-
redde status och avledningsområde för ledningen 
och resultatet blev att ledningen behövde vara kvar 
i drift, men kunde flyttas i sidled för att möjliggöra 
byggnationen.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

3 nya serviser är anlagda och 2 uttjäntas byttes ut 
under 2021. Under året har rensning och grönyte-
skötsel utförts i dagvattenmagasin samt diken. Un-
derhållsspolning av dagvattennätet enligt plan har 
genomförts. Totalt filmades 3,2 km dagvattenled-
ningar under året.

2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 110 107 106 104 104

Dagvattenmagasin (st) 13 16 16 16 13

NYCKELTAL DAGVAT TEN

1

2

OML ÄGGNING LEDNINGAR BT-KEMI, 
TECKOMATORP
Sanering gällande det förorenade området ef
ter BTKemi. 180 meter spillvattenledning lades 
om samt 161 meter servisvattenledning trots 
att det inte ingår i plan för reinvesteringar men 
hade blivit omöjligt att komma åt efter sanering. 
Långtgående diskussioner med markägare som 
resulterade i ny sträckning i grusväg som tyvärr 
försvårade genomförandet betydligt och inne
bar överskriden budget. Godkänd slutbesiktning 
genomfördes i december. 

RÖNNEBERGS- OCH ONSJÖVÄGEN SAMT 
BÄCK ALIDSGATAN, SVALÖVS TÄTORT
940 meter nyanläggning av dag, spill och 
dricksvattenledningar längs Rönnebergs och 
Onsjövägen, samt 150 meter i Bäckalidsgatan. 
Dagvattendamm för fördröjning är också an
lagd. Det tekniska slutresultatet är gott men 
arbetet kantades tyvärr av osedvanligt många 
svårigheter vilket resulterat i ekonomiskt dåligt 
resultat. Orsakerna är många och har utretts så
väl internt hos NSVA som genom extern revision 
av Ernst & Young. Bland de främsta orsakerna 
bör nämnas: Tillkommande dagvattenmagasin, 
förändringar i projektorganisationens ledande 
roller, föroreningar i såväl asfalt som schakt, 
kommunikationssvårigheter mellan beställare 
och entreprenör, omfattande krav på inhägnad, 
pumpkostnader på grund av grundvattenstånd, 
tjälepåverkan på gångbanor, Covidsituation, 
sträng vinter, bristfällig projektering, spekula
tiv prissättning och otydlighet hos entreprenör, 
oredovisade befintliga ledningar och ledningar
i dåligt skick. Omprojektering har också krävts 
av damm. Dessa förhållandevis stora problemen 
utgör huvudorsaken till det kraftiga överskjutan
det av årsbudget. Avvikelsen har hanterats ge
nom omprioriteringar och tillsäggsanslag under 
årets gång.   

STÄLLVERK CENTRIFUGHALL , 
SVALÖVS RENINGSVERK 
Utbyte av ställverket i Svalövs reningsverk har 
skett enligt plan.

PUMPPAKET OCH UV-AGGREGAT, 
SVALÖVS VAT TENVERK
Nytt pumppaket och UVaggregat har installe
rats på Svalövs vattenverks utgående ledning 
mot Svalöv tätort. Allt är monterat och driftsatt 
ochprojektetäravslutat.  

NY T T LEDNINGSNÄT, AVLOPPSRENINGS-
VERK SAMT VAT TENVERK , STENESTAD
I kommunens landsbygdsstrategi pekas Ste
nestad ut som en sammanhållen bebyggelse 
som ska förses med kommunalt spillvattennät.  
Projektet avser utbyggnad av nytt 1 100 meter 
avloppssystem i Stenestad, samt nybyggnad av 
lokalt reningsverk, omläggning av 1 100 meter 
vattenledningar samt nybyggnad av vattenverk 
förattersättabefintligt.Mycketavdetaljprojek
teringen av det nya vattenverket har pågått un
der 2021 samt diskussioner om utformningen av 
det nya reningsverket. Tillstånd för bygglov för 
avloppsreningsverket har sökts. Utredning kring 
biotopskydd har också genomförts. Parallellt har 
diskussioner pågått med boende och intressen
ter samt förberedelser för ledningsrättsansök
ningar.
 
Ursprungskalkylen har endast räknat med kost
naden för att anlägga nya VAledningar. Kostnad 
för nytt vattenverk och ett avloppsreningsverk 
är tämligen stora poster i projektet som behöver 
budgeteras. Kostnader för 2021 landade högre 
än budget. Orsaken är att omfattningen på de
taljprojekteringen har växt i samråd med avdel
ning Dricksvatten och avdelning Avloppsrening. 

Femviktigasteinvesteringarna

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 500 tkr. Främsta orsaken 
förklaras med kostsamma skötselinsatser av dag-
vattendammar och diken. 
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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.  Kund-
erna informerades om den nya taxan via media och 
nyhetssida på nsva.se.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har 611 VA-ärenden registrerats i ären-
dehanteringssystemet Lime CRM. Ärendena berör 
till exempel mätare, frågor kring anslutning och 
dricksvatten. 10 kundklagomål har registrerats, 
jämfört med 29 klagomål 2020, avseende bland an-
nat missfärgning av dricksvattnet.

NSVA har sedan i slutet av 2018 tillgång till struk-
turdata som dagligen 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.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Åstorp kommun har 325 vattenmätare bytts jäm-
fört med de 452 som var planerade. Under året har 
281 ärenden behandlats relaterade till vattenmäta-
re, samt 232 ärenden i kundärendehanteringssyste-
met Lime. Vid 49 besök underkändes kundens 
VA-installation. 15 förgävesbesök gjordes, vilket 
betyder att ingen är hemma på bokad tid. Kontrol-
lorganet provade 320 mätare.

Utfallet ligger i nivå med budget.

Årssammanställning

4 394
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 83

Antal anmälda 
källaröversvämningar 2

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 19 996

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 325

Antal planerade mätarbyten 452

VAR AV NYA 232
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UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

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.

Strategin för VA-utbyggnader på landsbygd antogs 
av kommunfullmäktige 2011-06-27.  NSVA planerar 
att under vintern 2021/2022 genomföra en översyn 
och en dialog med de beslutande organen i kommu-
nen angående utbyggnad av kommunalt VA till 
landsbygden. Ekonomin i projekten tillsammans 
med regeringens försenade proposition Vägar till 
hållbaravattentjänster samt riksdagens (och speci-
fikt då Civilutskottets) uppmaning till regeringen 
om att Tvånget att ansluta sig till kommunala VA- 
nätetbörtasbort är grunden till beslut av NSVA om 
att initiera en översyn av utrednings områdena. De 
politiska diskussionerna kan eventuellt leda till en 
försenad start av VA-utbyggnaden i Västra Broby.

I enlighet med gällande rutiner och styrande doku-
ment har ansökningar om VA-anslutningar till om-
rådena Halevägen, ny återvinningscentralen och 
Bjönekulla 19:20 avslagits.

Det finns flera områden på landsbygden där VA-led-
ningar har byggts ut genom åren och där förhållan-
dena kring verksamhetsområden, anslutningsavgif-
ter, drift/underhåll och ägandet är oklara, vilket 
medför att nya anslutningar är utmanande.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Produktionen har periodvis nått mycket höga nivå-
er och anläggningarna har tidvis gått på maximal 
kapacitet. Förbrukningen steg i början av juni och 
ökade ytterligare som följd av varmt väder i mitten 
av månaden. Bevattningsförbud infördes den 18 
juni för att hålla förbrukningen på hanterbar nivå 
men hävdes igen den 29 juni då situationen blev 
hanterbar igen. 

Utökad provtagning med avseende på bekämp-
ningsmedel som har genomförts under våren visar 
att det är förhöjda halter i borror både i Kvidinge 
och Åstorp. Med anledning av det har det också ta-
gits prover på platser på rörnätet som bekräftar att 
det är otjänliga halter i dricksvattnet. Detta visar att 
vattenverken idag saknar den process som krävs för 
att avskilja bekämpningsmedel. Livsmedelsverket 
har, på uppmaning från NSVA, gjort en toxikologisk 
bedömning av vattnet. Denna visar att de uppmätta 
halterna av bekämpningsmedel inte innebär någon 

vare sig akut eller kronisk hälsorisk. Information 
om detta har publicerats via ett pressmeddelande 
och nsva.se.

I augusti utfördes livsmedelsinspektion från till-
synsmyndighet på de båda vattenverken i kommu-
nen. Inspektionerna resulterade inte i några an-
märkningar eller avvikelser. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Driftbudgeten utföll som beräknat. Kemikaliekost-
naderna var dyrare än planerat medan underhållet 
var billigare. 

Utfallet för investeringarna blev mycket lägre än 
budgeterat, främst på grund av omständigheterna 
kring nya vattenverket i Kvidinge.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Vid Kvidinge vattenverk finns ett styrsystem av 
 äldre modell som det inte längre går att köpa 
 reservdelar till. Detta är inte utbytt med anledning 
av att ett nytt vattenverk i Kvidinge planerats  
sedan länge. En komponent i detta styrsystem gick 
sönder, kunde dock repareras med reservdel som 
inköpts sedan tidigare. På vattenverket har vi under 
året dessutom haft problem med avhärdnings-

anläggningen. Den har kontinuerligt varit i drift 
men krävt löpande arbetsinsatser. Responsen från 
kunderna har varit positiv då de märkt en förbätt-
ring av dricksvattenkvalitén med lägre hårdhet. 

WSP har utfört grundvattenmätning kopplat till 
framtida avveckling av vattentäkten i Tingdal. Som 
en del i detta stängdes brunnarna av två och två 
 under våren, därefter utvärderades hur detta på-
verkar grundvattennivån. 

INVESTERINGAR

Vid befintlig vattentäkt i Kvidinge arbetar vi för 
permanent nivåmätning för att kontinuerligt följa 
upp grundvattennivån både lokalt där vatten tas, 
men även utanför täktens influensområde.  För att 
möjliggöra detta krävdes nya observationsrör vilka 
borrades under våren. I samband med borrningen 
skedde tyvärr en incident där borrmaskinens  
kompressor länsades på diesel vilket resulterade i 
dieselspill till täkten. Föroreningen grävdes bort för 
att inte riskera kontaminering av täkten.

Nytt vattenverk i Kvidinge har delats upp i tre pro-
jekt för att säkra den ansträngda driftssituationen 
tills ett vattenverk är på plats, läs mer under ”Fem 
viktigaste investeringar” sidan 95. 

Leverera dricksvatten
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  ÅSTORP 2017–2021,  m 3

1 450 000  

1 400 000  

1 350 000

1 300 000

0

SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN ÅSTORPS KOMMUN 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

60

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

60

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 60 st

Antal prov med anmärkningar:  2 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 60 st

Antal prov med anmärkningar:  0 st

1 397 733 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL ÅSTORPS KOMMUN 2021

2,95%
MINSKNING MED

2017 2018 2020 20212019
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

14 nya serviser har anlagts och 8 uttjänta har bytts 
ut under 2021. Brandposter och ventiler har kon-
trollerats enligt deras respektive plan. Brandposter 
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 uppstått totalt 9 vattenläckor.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
mindre positiv avvikelse om 140 tkr.

De främsta orsakerna till avvikelsen förklaras med 
lägre antal vattenläckor än budgeterat.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

6 nya huvudventiler och 4 nya brandposter byttes 
enligt reinvesteringsplan.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,04 0,07 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 9 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 verksamhet har utförts enligt plane-
rade åtgärder.

Samtliga utsläppsvillkor innehölls under året på 
Kvidinge reningsverk. Reningsverket är mycket sli-
tet och i stort behov av renovering. Reningsverkets 
låga utsläppskrav gynnar för tillfället läget. Med 
ökade framtida myndighetskrav bedöms det som 
utsiktslöst att hålla anläggningen i drift. Arbete 
med fortsatt projektering över ledningsdragning 
har pågått under året.

Under året har det utförts akuta investeringsåtgär-
der. Rensgallerfunktion, kemfällningsanläggning 
samt mellanpumpstation har akut säkrats upp för 
ytterligare några års drift.

Driften av pumpstationer har skett med hjälp av 
maskinkorten och under året har inga större have-
rier skett. 

Under året tog NSVA över driften, efter godkänd be-
siktning, av en ny pumpstation på Bronsgatan.

Rena spillvatten

INVESTERING

I Åstorp har NSVA investerat 1,4 Mkr i syfte att 
 säkerställa och förbättra processfunktionen på 
 Ny vångsverket och Kvidinge reningsverk.

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

NY VÅNG RV 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

2017 1 644 856 978 714 0,6

KVIDINGE RV 2021 169 265 136 265 0,81

2020 124 151 123 473 0,99

2019 100 286 124 463 1,24

2018 114 420 140 563 1,23

2017 119 951 82 656 0,69

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
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 energiminskande åtgärder 
genomförs.

Under året har pumpstation K5 i Kvidinge renove-
rats med bra resultat.
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AVLEDNING SPILLVAT TEN

Ett fortlöpande förbättringsarbete kring nivåregi-
steringen i utvalda bräddpunkter på ledningsnätet 
har genomförts. Nivåer registreras i fyra brädd-
punkter och eventuella bräddningar rapporteras 
till berörd tillsynsmyndighet i samband med brädd-
ningar från reningsverk och pumpstationer rappor-
teras.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

9 nya serviser är anlagda under 2021. Under året 
har det varit 10 avloppsstopp som har behövts 
högtrycksspolas. Årlig underhållningsspolning av 
spillvattennätet enligt schema samt rotskärningar 
efter behov har genomförts och drygt 600 meter av 
spillvattenledningarna har tv-inspekterats
 
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts under året.

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om 370 tkr. 

De främsta orsakerna till avvikelsen förklaras med 
att det inte uppstod driftsstörningar i ledningsnätet 
i den omfattnings som budgeterats. 2021 SNITT ÖVER  

5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km) 0,06 0,08** 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

** På grund av brutet avtal med upphandlad entreprenör inrapporterades inte alla stopp

Antal stopp 2021 var 10 st
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Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

Åstorps kommun ansvarar för arbetet med ompröv-
ningen av dikningsföretaget Åstorp-Vrams Gun-
narstorps dikningsföretag, 1945. NSVA har under 
året var behjälpliga i den utsträckning som efter-
frågats. 

Arbetet med att upprätta en dagvattenmodell in-
klusive en skyfallskartering har påbörjats och för-
väntas avslutas under 2022.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

9 nya serviser är anlagda under 2021. Under året har 
rensning och grönyteskötsel utförts i dagvattenma-
gasin samt diken. Underhållsspolning av dagvat-
tennätet enligt plan har genomförts och sträckan 
tv-inspekterade dagvattenledningar uppgår till 
drygt 2 km.

2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 158 155 154 147 148

Dagvattenmagasin (st) 13 12 12 12 11

NYCKELTAL DAGVAT TEN

1

2

NY T T VAT TENVERK , KVIDINGE 
Projektutredningpågår och ettflertal utredningar
är avslutade. Dessa visar att en del arbeten med 
fördel utförs som delprojekt tidigare än själva vat
tenverksbyggnationen. Tre delprojekt skapas från 
huvudprojektet som hanterats i separat beslutspro
cess. Parallellt jobbar huvudprojektet fortfarande 
med att få tillstånd från fastighetsägarna för prov
borrningar efter nytt råvatten i Kvidingefältet. Utan 
tillträde, 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 upp
handla totalentreprenör. Ersättningsberäkning för 
intrång är framräknat och fastighetsägarna ska träf
fas var för sig för godkännande. Markfrågorna har 
försenat projektet med cirka 2 år.   

PARKGATAN, HYLLINGE 
330 meter spill och dricksvattenledning, samt 330 
meter dagvattenledning av större dimension för att 
minska risken för översvämning i området. Dricks
vattenledningen är av något större dimension för 
att säkra vattenleveransen i området och för att 
kunna bygga vidare med större ledning. Samtliga 
servisledningar till 16 fastigheter är bytta och 2 nya 
brandposter är satta. 15 dagbrunnar sattes och fal
let ändrades i en gata för att minska risken att vat
ten rinner ner i källaren på fastigheterna. Projektet 
gick över budget på grund av att tillfälligt vatten 
inte var med från början, det blev tjäle som pausade 
projektet samt ökad kostnad för asfalten. Det tog 
längre tid än beräknat att genomföra projektet, 
men nu är det klart.

SL AMTR ANSPORTUTRUSTNING,  
NY VÅNG RENINGSVERK 
Utbyte av slamtransportutrustning i Nyvångs ren
ings verk har skett enligt plan.

VÅTMARK , HYLLINGE
Genom att schakta och dämma i befintlig svacka i
landskapet, samt att leda in vatten från högre nivå, 
skapas ett våtmarksområde på 5,7 ha med en med
elvattenyta på 2,5 ha. Utöver rekreationsmöjlighe
ter renas vattnet från lantbruk och bebyggelse från 
kväve och fosfor innan det släpps ut i Vegeå. Anläg
gandet klarställt med gott resultat där grässådd 
återstår.    

VA-2050 SAMLINGSPROJEK T
Ny reservoar, Björnås: Ärendet var uppe i Kommun
fullmäktige under april månad 2021. Beslut togs om 
att tillskjuta pengar för projektering av reservoar
volym. Då ärendet inte blev överklagat till förvalt
ningsrätten så har omprioritering mellan projekt 
gjorts och utredningsarbetet har påbörjats.  
    
Ny dricksvattenledning Södra Industriområdet: 
Industriområdet i Åstorps tätort är i behov av yt
terligare en vattenledning då området har expan
derat kraftigt och klarar därför inte av att försörja 
Hyllinge under hög förbrukning. Cirka 3 km ny 
huvudvattenledning ska anläggas mellan Björnås 
vattenreservoar och södra industriområdet. Pro
jektutredningen har färdigställts under året och 
har granskats av NSVA. Projektets omfattning har 
inte ändrats nämnvärt i förhållande till antagande 
gjorda i ursprungskalkylen. Dock påverkas bedömd 
slutkostnad av val av sträckning och resultat från 
undersökningar som planeras framöver. Därför ska 
en ny kalkyl göras under detaljprojekteringen innan 
genomförandefasen inleds.

Ny spilledning, Kvidinge-Nyvång: Kvidinge avlopps
reningsverk är i dåligt skick och i stort investerings
behov. I den utförda projektutredningen bedömts 
det som ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt 
att överföra Kvidinges spillvatten till Åstorps re
ningsverk (Nyvångsverket) i stället för att rusta upp 
befintligt reningsverk i Kvidinge. Vidare projekter
as ett nytt vattenverk i Kvidinge och behov finns
att dels förse Åstorp med ytterligare dricksvatten 
från det nya verket, dels ha en redundant ledning 
mellansamhällenautöverdensomredanfinns.Pro
jektet omfattar anläggande av cirka 8 km spill och 
vattenledning,ombyggnadavenbefintligavlopps
pumpstationsamtrivningavbefintligt reningsverk
i Kvidinge. Dessutom anläggande av 1,5 km råvat
tenledning till planerat vattenverk, samt 300 meter 
rejektvattenledning från vattenverket.  Under 2021 
har upphandling skett av detaljprojekteringen. Po
litiskt beslut inväntas för att få klartecken på ge
nomförandefasen vilken tidigast kan inledas 2022. 
Tidigare fattat politiskt beslut är överklagat och in
väntar handläggning av domstol. Detta hindrar dock 
inte detaljprojekteringen då medel för detta har 
omprioriterats separat. 

Femviktigasteinvesteringarna
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Vattenåret i Örkelljungas kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

Från och med den 1 januari 2022 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 2021 har 1630 VA-ärenden registrerats i 
ärendehanteringssystemetLime CRM. Ärendena 
berör till exempel mätare, frågor kring anslutning 
och dricksvatten. 37 procent av ärendena berör 
 fakturafrågor, 15 procent handlar om mätare och 
anslutningsfrågor. Totalt har 10 kundklagomål har 
registrerats.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Örkelljunga kommun har 9 vattenmätare bytts  
och det fanns inga planerade byten sedan tidigare  
eftersom Örkelljunga är ny delägarkommun i NSVA  
sedan januari 2021.

Under året har 11 ärenden behandlats relaterade  
till vattenmätare, samt 36 ärenden i kundärende-
hanteringssystemet Lime. Vid 6 besök underkändes 
kundens VA-installation.

2 förgävesbesök gjordes, vilket betyder att ingen är 
hemma på bokad tid.

Årssammanställning

2 678
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 50

Antal anmälda 
källaröversvämningar 3

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 19 360

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 9

Antal planerade mätarbyten 0
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UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Ett planarbete NSVA varit involverade i under 2021 
är planeringen av Ejdernområdet i centrala Örkel-
ljunga och då med avseende på dagvattenhante-
ringen. 

Ett flertal förfrågningar angående anslutning av 
fastigheter, vilka ligger i närhet till befintligt verk-
samhetsområde, har inkommit under året. 

En översyn av befintliga verksamhetsområden har 
initierats då typen av verksamhetsområde i en del 
fall inte harmonierar med vilket behov och vilken 
typ av VA-tjänst som är tillgänglig. 

Under hösten begärde en samfällighetsförening i 
Ljungaskog att länsstyrelsen skulle förelägga kom-
munen att inrätta en allmän VA-anläggning som 
 ersättning för gemensamhetsanläggningen med 
hänvisning till att denna är belägen inom verksam-
hetsområde för kommunalt VA. Begäran avslogs av 
länsstyrelsen. Gemensamhetsanläggningen befin-
ner sig fortfarande inom verksamhetsområde för 
VA och ägande och drift fortsätter att vara i sam-
fällighetens regi.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Söderåsens miljöförbund har utfört årlig miljöin-
spektion, denna gång med fokus på reservoarer. In-

Leverera dricksvatten

spektionen utfördes utan anmärkningar, men visa-
de på avvikelser med risk för livsmedelssäkerhet 
och där åtgärder behöver vidtas. Avvikelserna be-
rörde lokalers utformning samt vissa hygienaspek-
ter till exempel i samband med rengöring av UV-ag-
gregat. Uppföljning av dessa avvikelser kommer att 
ske vid nästa ordinarie kontrollbesök. 

Utökad provtagning med avseende på bekämp-
ningsmedel som har genomförts under våren visar 
att det är förhöjda halter i råvattnet Örkelljunga. 
Med anledning av det har det också tagits prover på 
platser på rörnätet som bekräftar att det är otjänli-
ga halter i dricksvattnet. Detta visar att det idag 

saknas den process som krävs för att avskilja be-
kämpningsmedel. Livsmedelsverket har, på upp-
maning från NSVA, gjort en toxikologisk bedöm-
ning av vattnet. Denna visar att de uppmätta 
halterna av bekämpningsmedel inte innebär någon 
vare sig akut eller kronisk hälsorisk. Information 
om detta har publicerats via ett pressmeddelande 
och nsva.se.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Den tilldelade budgeten visade sig tidigt att inte 
räcka till. Vid mer eller minder alla produkter gjor-
des ett överdrag. 2021 får mer ses som ett läroår om 
hur omkostnaderna ligger fördelade.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Högreservoaren i Örkelljunga är rengjord i enlighet 
med utförd reservoarkontroll under våren. 

I samband med fiberförläggning grävdes kablage till 
flödesmätare mot Skånes Värsjö av. Anslutningar 
på flödesmätaren skadades och hela kablaget be-
hövde bytas ut. 

INVESTERINGAR

Inga investeringsprojekt har genomförts genom av-
delning vatten. 
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD 

DRICKSVAT TEN I  ÖRKELL JUNGA 2021,  m 3

575 000

570 000

565 000

560 000

0
2021

SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN  

ÖRKELL JUNGAS KOMMUN 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

72

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

71

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 71 st

Antal prov med anmärkningar:  6 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 72 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

570 883 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL ÖRKELL JUNGAS KOMMUN 2021



V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   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

101100

DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

2 nya serviser har anlagts och 1 uttjänt har bytts ut 
under 2021. Renspolning av huvudvattenlednings-
nätet har skett till viss del. Planering för hur detta 
ska ske årligen enligt schema kommer att arbetas 
fram under 2022. Motionering och tillsyn av VA- 
anordningar, så som ventiler och brandposter, har 
utförts vill viss del men hur detta ska ske planenligt 
fortsättningsvis kvarstår att arbeta fram. Under året 
har det varit totalt 9 vattenläckor.

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Utrustning har inhandlats för att effektivt kunna 
motionera och utföra funktionskontroller av brand-
poster och avstängningsventiler. Större områden 
har betats av vilket har lett till en bättre koll på an-
ordningarna i kommunen.

9 läckor har inträffat under året, vilket är en kraftig 
ökning jämfört med föregående år. Orsaken till 
 detta är i dagsläget okänt men vi följer utvecklingen 
för att se om något samband finns.

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar drygt 
1 400 tkr i kostnader för dricksvattennätet. 

INVESTERINGAR ANORDNINGAR PÅ 

LEDNINGSNÄT

Under hösten startarades provpumpning av två vat-
tenborror - filterbrunnar - i centrala Örkelljunga. 
Brunnarna etablerades 2012 och 2013, men är ännu 
inte tagna i drift. Brunnarnas kapacitet och kvalitet 
skall testas under cirka 3 månader.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

6 nya huvudventiler och 2 nya brandposter byttes 
under året. Utbyte kommande år kommer att följa 
framarbetad investeringsplan.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,05 – 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 9 st



V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   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

101

Skånes Fagerhult fick under året ett beslut från 
SMFO som innebar att bakterierening ska instal-
leras inom 1 år. Detta beslut är överklagat av NSVA 
då NSVA anser att beslut om installering av denna 
teknik skall föregås av provtagning och en kart-
läggning av nuläget. I nuvarande provtagning finns 
inget som indikerar att det föreligger några kon sek-
venser på grund av avsaknaden av bakterierening. 

Inga större haverier har skett under året på 
pumpstationerna.

EKONOMI AVLOPPSRENING 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar 615 
tkr i kostnader för spillvattenledningsnätet. 

INVESTERING

Enligt den investeringsplan som låg för 2021 när 
NSVA övertog driften skulle en externslammot-
tagare installeras. På Örkelljunga reningsverk pas-
serar allt externslam rensutrustning och sandfång i 
nuvarande konfiguration. Således föreligger inget 
behov av en extra mekanisk rensning av extern-
slammet. Det har därför beslutats att ersätta in-
vesteringen med en billigare mindre mottagnings-
station för registrering av mottagen volym 
externslam. Övriga investeringsmedel har främst 
använts på pumpstationer och Skånes Fagerhults 
reningsverk som varit i stort behov av en förbättrad 
provtagning.

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Det första året som NSVA ansvarat för driften av re-
ningsverken i Örkelljunga har i många fall innebur-
it att rutiner och andra arbetssätt ska anpassas för 
de nya reningsverken. Detta har under året flutit på 
bra och personalen i Örkelljunga har gjort ett väl-
digt bra jobb i att komma in i ett nytt arbetssätt.

Införandet av Cactus eye som övervakningssystem 
har inte fullt ut kunnat genomföras då investerings-
medel för detta inte tilldelats under 2021. Detta 
innebär att samordning drift och beredskap inte 
kunnat ske med andra delägarkommuner under 
året. 

Reningsprocesserna på Örkelljunga reningsverk har 
över lag fungerat väldigt väl och rikt- och gränsvär-
den för året har klarats. 

För biogasanläggningen har under året ny doku-
mentation enligt lagen om brandfarliga och explo-
siva varor tagits fram. Anläggningen har nu ett gil-
tigt tillstånd fram till 2022, något som saknades när 
NSVA tog över driftansvaret. 

Skånes Fagerhults reningsverk har fungerat relativt 
väl under året. Enstaka prov har varit över gällande 
riktvärden för BOD. Genom förbättrad styrning och 
övervakning på verket tillsammans med en ny och 
förbättrad provtagning förväntas dessa värden vara 
inom riktvärdena framåt. 

Rena spillvatten

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

ÖRKELL JUNGA RV 2021 x x x

2020 1 072 029 270 523 0,25

SK ÅNES FAGERHULT RV 2021 x x x

2020 163 213 91 427 X

2019 X X X

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
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 energiminskande åtgärder 
genomförs.
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AVLEDNING SPILLVAT TEN

En spillvattenledning med pumpstation i Värsjö har 
utreds med anledning av en stor mängd ovidkom-
mande vatten. Pumpstationen behöver renoveras 
och den otäta ledningen åtgärdas, vilket är under 
planering.
 
DRIF T OCH UNDERHÅLL

2 nya serviser är anlagda under 2021. Under året har 
det varit 9 avloppsstopp som har behövts högtrycks-
spolas. Underhållningsspolning av spillvattennätet 
har utförts i nödvändiga delar och drygt 1 km av 
spillvattennätet blev tv-inspekterat. 

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km) 0,06 – 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 9 st
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Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

I planprogrammet för Ejdernområdet är och har 
NSVA varit involverade med avseende på dagvat-
tenhanteringen.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar kost-
nader om 120 tkr för dagvattennätet.  

AVLEDNING DAGVAT TEN

1 ny dagvattenservis anlades under 2021. Under 
året har en inventering över vilka dagvattendam-
mar och diken som ingår i VA-kollektivets åtagand-
en genomförts tillsammans kommunens tjänste-
män. En skötselplan och framtida insatser för dessa 
kommer att tas fram under 2022.  Drygt 500 meter 
av dagvattennätet filmades under 2021.

2021

Dagvattenledningsnät (km) 119

Dagvattenmagasin (st) 10

NYCKELTAL DAGVAT TEN

1

2

OMBYGGNAD AV VAT TENVERK ,  
ÖRKELL JUNGA TÄTORT
Projektetavserprovpumpningavbefintligabor
ror i Örkelljunga. Prover tas på råvattnet för att 
se om det befintliga vattenverket kan ta emot
vattnet och levereras till kunderna i Örkelljunga. 
Proverna kommer även visa vilken ombyggna
tion som krävs av reningsverket samt kontroll 
på kapacitet görs för att se om det är tillräckligt. 
Provpumpning är klar januari 2022, men bero
ende på resultaten kommer projektet fortlöpa 
under 2022.

Trafikverket ochÖrkelljunga kommun hade ett
genomförandeavtal om ny vattentäkt i Örkel
ljunga i samband med väg E4 förbi Örkelljunga. 
Under 2021 träffades Trafikverket och kommu
nen för att komma överens om hur detta projekt 
skulle fortlöpa och Trafikverket är inte längre
med i projektet. Projektet kommer att fortlöpa 
2022.     

AVSTÄNGNINGSVENTILER ,  
ÖRKELL JUNGA 
Budget för sju avstängningsventiler, samt rein
vesterat i ytterligare sex. Utöver det har akut 
investering gjorts i ett antal servisventiler som 
saknat ett eget projekt under första året för 
Örkelljunga som delägare i NSVA. Utvecklingen 
följs ifall behov av ändringar i kommande budget 
behövs.

BRUKSVÄGEN ETAPP 2,  FÖRSTÄRKNING 
AV DRICKSVAT TENLEDNING
Förstärkning av vattendistributionen i Bruksvä
gen. Vattenledningen är ihopkopplad, renspolad 
och satt i drift i maj. Trots att grävningen utför
des på sankmark gick det bra att genomföra. 
Smärre problem med vatten som ser ”mjölkigt” 
ut har rapporterats. Projektet är nästan klart 
men ekonomiska frågor återstår.

VAT TENTANKSTATION ÖRKELL JUNGA
Materiel är inköpt och förberedande arbete är 
utfört för att anlägga en vattentankstation. Kvar 
är att installera på plats, vilket sker under 2022. 
Medel tilldelades sent på året som innebar sen 
igångsättning av projektet, ursprungligen var 
det inte planerat att genomföras under 2021. 
Materialet för vattentankstationen landade på 
lägre pris än beräknat. 

UTBYGGNAD AV KOMMUNALT  
SPILLVAT TEN, BJÖRKLIDEN
Projektet med utbyggnad av kommunalt spill
vatten är pausat och avvaktar i första hand po
litiskt beslut. Det återstår att se om det beslu
tas om fortsatt paus i avvaktan på utredningen  
Vägen till hållbara vattentjänster och vad den ut
mynnar i samt vad som sker med riksdagens till
kännagivande om slopande av anslutnings tvång 
förspillvattenpålandsbygd. 

Femviktigasteinvesteringarna
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Investering i mätutrustning Ledningsnät & Projekt Avslutad 
– medavvikandeeffekt

1stflödesmätarevatten 
Ekeby norra

 Avslutad  
– medavvikandeeffekt

210101–211231 Flödesmätarenedgrävd,elskåplevererade
men ännu ej installerade men väntas ske strax 
efter årsskiftet.

5 st tryckgivare  
vatten i pumpstationer

Avslutad  
– medavvikandeeffekt

210101–211231 Nedprioriterat då vi istället prioriterar 
flödesmätare.

1 st regnmätare  Avslutad 
– medplaneradeffekt

210101–211231 4 nya regnmätare har köpts in och monterats.

1stflödesmätarevatten,
Hasslarp

Avslutad 
– medavvikandeeffekt

210101–211231 Budgeten håller inte pga uteblivet bidrag 
och projektet kommer delas upp på två delar, 
över årsskiftet. De delar som ska genomföras 
2021, med att sätta brunnen löpte enligt plan. 
Elabonnemang är beställt.

1stflödesmätarevatten,
Kattarp

Avslutad 
– medavvikandeeffekt

210101–211231 UtgårdåflödesmätarensomsättsiHasslarp
kommermätaflödettillKattarp.

1stflödesmätarevatten,
Maria

Avslutad 
– medavvikandeeffekt

210101–211231 Nedprioriterad till förmån för Kattarp som  
blir dyrare än budgeterat.

2stflödesmätarevatten,
Kvärlöv pst

Avslutad 
– medplaneradeffekt

220101–221231 Driftsatta och funktionskontrollerade.

1 st regnmätare Avslutad 
– medavvikandeeffekt

210101–211231 Ingen ny regnmätare anses behövas. Översyn 
skeriställetpåbefintligasomoptimeras.

1stflödesmätarevatten,
Onsjövägen

Avslutad 
–medavvikandeeffekt

210101–211231 Framskjutenpgaöverskridenbudgetiandra
projekt.

1stflödesmätarevatten,
Vege å pst.

Avslutad 
–medavvikandeeffekt

210101–211231 Nedgrävd och kablar dragna, avvaktar 
inkoppling och nytt elskåp i pumpstation.

1stflödesmätarevatten,
Södra Hyllinge

Avslutad 
–medavvikandeeffekt

210101–211231 Flödesmätarenedgrävd,elskåplevererade
men ännu ej installerade men väntas ske strax 
efter årsskiftet.

Landsbygdsstrategi Helsingborg Avslutad 
–medplaneradeffekt

190101–210701

KORREK T OCH RELEVANT PL ANERINGSUNDERL AG

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS
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Saneringsplaner för samtliga 
avloppsreningsverk

Ledningsnät & Projekt Pågående 
– risk för avvikelse

Saneringsplan
Öresundsverket S linjen

Pågående 
– inom tidsram

210101–221231 Arbetet pågår enligt tidplan.

Saneringsplan
Lundåkra

Pågående 
– risk för avvikelse

200101–210430 Deadline har passerat, visst arbete kvarstår.

Saneringsplan
Ekebro

Pågående 
– risk för avvikelse

210101–220630 Beräknatdatumförleveransframflyttat
till halvårsskiftet.

Saneringsplan 
Torekov

Pågående 
– inom tidsram

210101–220630 Beräknatdatumförleveransframflyttat
till halvårsskiftet.

Saneringsplan
Tågarp

Pågående 
– risk för avvikelse

210101–220630 Beräknatdatumförleveransframflyttat
till halvårsskiftet.

Saneringsplan 
Öresundsverket Staden

Avslutad 
–medplaneradeffekt

190101–211231 Klar, kommer att redovisas i ALG och större 
grupp inom kort.

Tillskottsvatten 
från fastigheter prioriteras

Ledningsnät & Projekt Avslutad 
–medavvikandeeffekt

Under året kopplades 6817 kvm 
hårdgjord yta om.
Bjuv 996 
Båstad 11
Helsingborg 4833
Landskrona 415
Perstorp 0
Svalöv 535
Åstorp 27
Örkelljunga 0

Separering klar 2050 Ledningsnät & Projekt   Pågående 
– inom tidsram

MINSK ADE KOSTNADER FÖR TILLSKOT TSVAT TEN

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS

Dimensionsplaner 
vattenledningar

Ledningsnät & Projekt Pågående 
– inom tidsram

Dimensionsplan Helsingborg   Pågående 
– inom tidsram

210101–221231 Dimensionsplanen är halvfärdig, 
så gott hopp om färdig till årsskiftet 22/23.

R ÄT T DIMENSIONER PÅ VAT TENLEDNINGAR

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS
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Vattendomar Dricksvatten Pågående 
– risk för avvikelse

Risk för avvikelse då det till 
stora delar samma personal 
(både internt och externt) som 
jobbar fram underlagen. Vårtid 
räcker inte till för att både driva 
och följa upp och upphandlade 
konsulter har för hög arbets
belastning då dom troligen har 
tagit på sig för många uppdrag.

Vattendom Berggrundstäkten Avslutad 
–medavvikandeeffekt

190101–211231 Projektet är inte färdigt vilket innebär att det 
inte går att söka Vattendom.

Vattendom Berggrundstäkten Avslutad 
–medavvikandeeffekt

190101–211231 Projektet är inte färdigt vilket innebär att det 
inte går att söka Vattendom.

Vattendom Örbyfältet Avslutad 
–medavvikandeeffekt

190101–211231 Osäkert kring mängden som vattendomen 
behöver ansökas om. Beslut behöver tas innan 
arbetet kan fortskrida.

Vattendom Örbyfältet Avslutad 
–medavvikandeeffekt

190101–211231 Osäkert kring mängden som vattendomen 
behöver ansökas om. Beslut behöver tas innan 
arbetet kan fortskrida.

DRICKSVAT TENPRODUK TION ÖVER TID

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS

Dagvattenplaner Ledningsnät & Projekt Pågående  
– risk för avvikelse

Dagvattenplan Helsingborg 
försenad

Dagvattenplan Helsingborg   Pågående 
– risk för avvikelse

200101–211231 Försenadcirkaetthalvår.

Dagvattenplan Perstorp 
omprioriterad, genomförs ej

Dagvattenplan Perstorp   Avslutad 
–medavvikandeeffekt

210101–211231 Dagvattenplan för Perstorp kommer ej tas 
fram under perioden utan resurserna har 
behövtomprioriterastillannat.Vidaffärs
planearbetet kommer en plan för fram
tagande av strategiska dokument tas fram.

Dagvattenmodeller Ledningsnät & Projekt Pågående 
– inom tidsram

Planerad leverans i maj 
för Bjuv och Landskrona

Dagvattenmodell 
Bjuv

Pågående 
– risk för avvikelse

200101–210226 Modellen överlämnad till annan konsult för 
slutkörning eftersom WSP inte kunde hantera 
det själva. Räknar med leverans Q1 2022.

Dagvattenmodell 
Helsingborg

Avslutad 
–medplaneradeffekt

200101–211231 Pga sjukskrivningar och föräldraledigheter 
har vi tagit beslut om att pausa arbetet 12 
månader pga att annat måste prioriteras. 
Planerar starta arbetet med full fart igen 
innan sommaren.

Dagvattenmodell 
Landskrona

Pågående 
– risk för avvikelse

200101–211231 Modellen överlämnad till annan konsult för 
slutkörning eftersom WSP inte kunde hantera 
det själva. Räknar med leverans Q1 2022.

Dagvattenmodell Åstorp Pågående 
– inom tidsram

210101–221231 Tidplan förskjuten pga strul med leverans 
från konsult. Ny tidplan Q1 2022.

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   Pågående 
– risk för avvikelse

Klara Gränsvärden 
på Kågeröds RV

Avslutad 
–medplaneradeffekt

200101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Öresundsverket 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Torekovs RV 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Perstorps RV 
– Klara Gränsvärde

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Örkelljunga RV 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Ekebro RV 
– Klara Gränsvärde

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Lundåkra RV 
– Klara Gränsvärde 
(Begränsningsvärde)

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Svalövs RV 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Kågeröds RV 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Nyvångs RV –
 Klara Gränsvärde

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Kvidinge RV 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Tillstånd enligt miljöbalken Avloppsrening Pågående 
– inom tidsram

Lämna in ansökan för 
Miljötillstånd – Torekovs RV

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

190101–210630 Miljötillståndsansökan har lämnats in till Lst.

Lämna in ansökan för 
Miljötillstånd – Röstånga RV

Avslutad 
–medplaneradeffekt

190923–211231 Miljötillståndsansökan lämnades in under år 
2021.
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Rätt nivå anläggningsavgifter Pågående  
– inom tidsram

Anläggningsavgifter 
Båstad

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Förslagtillanläggningsavgifterframtaget,
presenteras för politikerna i början på 2022. 
Inväntar förslag på datum.

Anläggningsavgifter 
Svalöv

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Förslagpåanläggningsavgifterpresenteras
för politikerna i mitten av januari 22.

SJÄLVFINANSIERING

PERIODPERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS

Slamkvalitet Avloppsrening Pågående 
– inom tidsram

Ta fram rutin för säker spolning Avslutad 
–medplaneradeffekt

200101–210630 Rutin har tagits fram.
Idag begränsas införandet av att spolbils
företagen inte har denna teknik i full funktion. 
Arbetet kommer att fortgå med att ta denna 
lösning/rutin i drift.

Slamkvalitet Pågående 
– inom tidsram

200101–211231 Arbete pågår löpande enligt plan. Uppströms
arbetet fortgår med mål att förbättra kvalitén 
på det vatten som avleds mot reningsverket. 
Kvalitéfrågan är komplex där det krävs ett 
samarbete mellan verksamheter, myndigheter 
och NSVA för att nå målen. Slamanalyserna 
sammanställs efter årsslutet och resultaten 
kommer att redovisas i miljöberättelsen för 
år 2021.

Slamstrategi Avloppsrening   Pågående 
– inom tidsram

Framtagandeaven
övergripande slamstrategi

Pågående 
– risk för avvikelse

200101–211231 Arbetet med en övergripande slamstrategi 
har nedprioriterats något. Arbetet kommer 
att återupptas men mycket styrs utifrån vilka 
krav och förutsättningar som kommer ur den 
slamutredning som genomförts. Arbetet 
fortgår under år 2022.

ÅTERFÖRING AV NÄRINGSÄMNEN

PERIODPERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS
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