
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 2016-
04-13 

Datum: Onsdagen den 13 april 2016 

Tid och plats: Astrakanen, kl. 10:00   

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-04-13 Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-04-13 Daniel Kling KS 4 

3.  Delgivningar kommunstyrelsen 2016-04-13 Daniel Kling KS 5-202 

4.  Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-04-13 Daniel Kling KS 203-
212 

5.  Informationspunkter kommunstyrelsen 2016-04-13 
 
A) Information om pågående utvecklingsarbeten. Kommunchef 
Katarina Pelin. 
 
B) Öppenhet och inkludering (CEMR). HR-chef Marianne Malm. 
 
C) Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn. Bildningschef 
Henrik Andersson och integrationssamordnare Filippa Swanstein. 
 

Daniel Kling KS 213 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

6.  Exploateringsavtal för Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan Per Selldén KF 214-
236 

 Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 

7.  Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 (tidigare 5:2) – Beslut om antagande Emma Johansson KF 237-
280 

8.  Beslut om huvudmannaskap för detaljplan i Östra Karup Lisa Rönnberg KF 281-
283 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

9.  Förvärv av fastigheten Båstad Vistorp 7:93 Per Selldén KS 284-
289 

10.  Remiss - Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen  Kristina Bell KS 290-
346 

11.  Uppdragsbeskrivning - Inriktningsdokument för Grevies utveckling Kristina Bell KS 347-
353 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

12.  Torgtaxa - Ändring av formalia Jenny Hertsgård KF 354-
356 

13.  Motion - Bättre busshållplatser Andreas Jansson KF 357-
359 

14.  Motion - Parkeringsmöjligheter utmed Köpmansgatan Andreas Jansson KF 360-
363 

15.  Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2017, 2016-12-11 - 2017-
12-11 

Andreas Jansson KS 364-
377 

16.  Förslag på uppdaterade och reviderade av bidragsbestämmelser för 
barn och ungdomsföreningar i Båstads kommun 

Sven-Inge Granlund KS 378-
392 

17.  Angående delegation att träffa överenskommelse om förlikning Carl-Magnus Billström KS 393-
411 

18.  Angående delegation att träffa överenskommelse om förlikning Carl-Magnus Billström KS 412-
445 

19.  Nytt ärende - Miljötaxa 2017 Anders Nilsson/Tina 
Eriksson 

KS 446-
447 

20.  Begäran från Båstadhem AB om godkännande för bildande av 
dotterbolag 

Katarina Pelin KF 448-
449 

21.  Granskning av styrning inom vård och omsorg Olof Nilsson KS 450-
455 

22.  Årsredovisning 2015 Johan Lindén KF 456-
549 

23.  Reducering/förändring av 2016 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

Johan Lindén KF 550-
558 

24.  Utvärdering av systemet med medborgarförslag Johan Peterson KF 559-
601 

25.  Anhållan om utredning – fattat beslut om att stoppa ombyggnation av 
JV9 

Katarina Pelin KS 602-
622 

26.  Avveckling av LOV (lagen om valfrihet) i Båstads kommun 
 
OBS! Kompletteras med handlingar efter vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde 2016-04-11 
 

Margareta 
Hammarberg/Ingrid 
Pettersson 

KF  

27.  Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 623-
628 

Båstad den 6 april 2016 

Bo Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 
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Datum: 2016-04-06 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000007/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 
 

Samråd har skett med: 
 
 

 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-04-13 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsper-
sonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justerings-
personen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  
 
Aktuellt 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en le-
damot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valpro-
tokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera 
det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkom-
mande sammanträde. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Christer de la Motte (M). 

 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Kerstin Gustafsson (M). 

 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 19 april kl. 16.00.  
 
 
 
Båstad den 6 april 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-04-06 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000008/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
  
 

Samråd har skett med: 
 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-04-13 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick.  
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan god-
kännas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad den 6 april 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-04-06 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000004/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delgivningar  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

Delgivningar kommunstyrelsen 2016-04-13 
 
1. Inkommen synpunkt angående hastigheten vid Willys. KS 000326/2016-350. 
 
2. Socialbidragsstatistik Individ och Familj för januari 2016. KS 000172/2016-600. 
 
3. Socialbidragsstatistik Individ och Familj för februari 2016. KS 000172/2016-600. 
 
4. Socialbidragsstatistik Individ och Familj för mars 2016. KS 000172/2016-600. 
 
5. Ekonomirapport januari-februari 2016. KS 000405/2016-906.  
 
6. Protokoll nr. 1 för 2015 med styrelsen för NSVA – 2015-03-13. KS 000406/2016-500.  
 
7. Protokoll nr. 2 för 2015 med styrelsen för NSVA – 2015-06-12. KS 000406/2016-500. 
 
8. Protokoll nr. 3 för 2015 med styrelsen för NSVA – 2015-09-25. KS 000406/2016-500. 
 
9. Protokoll nr. 4 för 2015 med styrelsen för NSVA – 2015-12-02. KS 000406/2016-500.  
 
10. Verksamhetsberättelse från NSVA för 2015. KS 000290/2016-906.  
 
11. Årsredovisning från NSVA för 2015. KS 000290/2016-906. 
 
12. Mötesprotokoll nr. 2 för 2016 med styrelsen i NSR Produktion AB - 2016-02-12. KS 
000270/2016-500. 
 
13. Mötesprotokoll nr. 2 för 2016 med styrelsen i NSR AB - 2016-02-12. KS 000270/2016-500. 
 
14. Mötesanteckningar från 2016-03-08 med det kommunala handikapprådet. KS 
000306/2016-900. 
 
15. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2016-03-03. KS 000454/2016-900.  
 
16. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2016-02-04. KS 000454/2016-900. 
 
17. Granskning av utskrivningsklara patienter. KS 000457/2016-700. 
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18. Granskning av vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplanering. KS 
000456/2016-700.  
 
19. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-03-15, § 36 - Uppföljning av 2015 års 
interna kontrollplan för utbildningsnämnden. 
 
20. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2016-03-10, § 37 - Uppföljning av 2015 års 
interna kontrollplan för myndighetsnämnden.   

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Båstad den 6 april 2016 
 
Daniel Kling 
Registrator 
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SOCIALBIDRAGSSTATISTIK 

2009 2010 2011 

januari 427 659 542 067 470 610 

februari 450 409 663 576 589052 

mars 588 399 886 019 603 960 

april 546 718 552 753 547 034 

maj 494 874 489 202 572 906 

juni 517 185 446 156 618 650 

juli 531 268 570 912 371 566 

augusti 397 570 398 297 413 319 

september 420 935 497 873 509 263 

oktober 444 234 499 995 497 833 

november 578 095 426 934 506 550 

december 653 926 521 983 686 911 
totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 

2012 2013 2014 

576 004 721 850 643 902 

722 528 722 910 771 033 

751 491 775412 822 814 

626 339 755 775 789 828 

721 599 688 838 712 625 

587 310 578 411 590 040 

565 568 635 492 615 809 

479 140 461 451 597 611 

437 103 548 830 673 318 

622 675 568 878 711 603 

628 898 678 324 524 548 

770 016 760 219 927 499 
7 488 671 7 896 390 8 380 630 

2015 2016 

727 966 478 947 

550 890 

763 970 

734 099 

665 980 

684 843 

622 431 

506 806 

563 779 

462 053 

462 947 

584 373 
7 330 137 478 947 

2017 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuristyrelsen 

2016 -02- 0 2 
Dn~~S.. ~';;3;::>\?.\~ 
~~~~:: .. ~D.10 .... , 
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SOCIALBIDRAGSSTATISTIK 

2009 2010 2011 

januari 427 659 542 067 470 610 

februari 450 409 663 576 589052 

mars 588 399 886 019 603 960 

apri l 546 718 552 753 547 034 

maj 494 874 489 202 572 906 

j uni 517 185 446 156 618 650 

ju li 531 268 570 912 371 566 

augusti 397 570 398 297 413 319 

september 420 935 497 873 509 263 

oktober 444 234 499 995 497 833 

november 578 095 426 934 506 550 

december 653 926 521 983 686 911 
totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 

201 2 2013 2014 

576 004 721 850 643 902 

722 528 722 910 771 033 

751 491 775 412 822 814 

626 339 755 775 789 828 

721 599 688 838 712 625 

587 310 578 411 590 040 

565 568 635 492 615 809 

479 140 461 451 597 611 

437 103 548 830 673 318 

622 675 568 878 711 603 

628 898 678 324 524 548 

770 016 760 219 927 499 
7 488 671 7 896 390 8 380 630 

201 5 2016 

727 966 478 947 

550 890 487 222 

763 970 

734 099 

665 980 

684 843 

622 431 

506 806 

563 779 

462 053 

462 947 

584 373 
7 330 137 966 169 

2017 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstvrelsen 

~Z016 -03- 0 3 
Onr.:~>. .. SJ.~~\.~~ 
~';:}>-.<.o:: .... ~.\::)~ 

8

8



SOCIALBIDRAGSSTATISTIK 

2009 2010 2011 

januari 427 659 542 067 470 610 

februari 450 409 663 576 589052 

mars 588 399 886 019 603 960 

april 546 718 552 753 547 034 

maj 494 874 489 202 572 906 

juni 517 185 446 156 618 650 

juli 531 268 570 912 371 566 

augusti 397 570 398 297 41 3 319 

september 420 935 497 873 509 263 

oktober 444 234 499 995 497 833 

november 578 095 426 934 506 550 

december 653 926 521 983 686 911 
totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 

201 2 201 3 201 4 

576 004 721 850 643 902 

722 528 722 910 771 033 

751 491 775 412 822 814 

626 339 755 775 789 828 

721 599 688 838 712 625 

587 310 578 411 590 040 

565 568 635 492 615 809 

479 140 461 451 597 611 

437 103 548 830 673 318 

622 675 568 878 711 603 

628 898 678 324 524 548 

770 016 760 219 927 499 
7 488 671 7 896 390 8 380 630 

2015 2016 

727 966 478 947 

550 890 487 222 

763 970 438 334 

734 099 

665 980 

684 843 

622 431 

506 806 

563 779 

462 053 

462 947 

584 373 
7 330 137 1 404 503 

201 7 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

>l_Q16 -0;~·- 0 5 
Dnr .... v •• ?. ... ~~~\~~ 
.~~~.~. :::-.. ~.~"S:-> ..... 
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Synpunkt från bastad.se (Kontakta kommunen) Sida 1 av 1 

\"'~~ ~~~~')_\6 d-\0 ~- ~s~ 
Båstads Kommun - Synpunkt från bastad.se (Kontakta kommunen) 

Från: <bastads.kommun@bastad.se> 
Till: <bastads.kommun@bastad.se> 
Datum: 2016-03-03 18:04 
Ärende: Synpunkt från bastad.se (Kontakta kommunen) 

Följande meddelande har skickats från sidan Kontakta kommunen på bastad.se 

jag tycker att det måste bli ettriktigt övergångsställe till Willys nu närhastioneten har ökats till 
70km/h. Tycker det är vansinne att ha sä hög hastighet där det är så mycket trafikanter som 
skaöver en så trafikerad väg. Mvh Mikael 

Avsändare:  
E-postadress:  

IP-nummer:  
Datum: 2016-03-03 18:04: 13 

fi le:///C:/Users/dankli 1/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/56D87CA 7BASTAD-AD... 2016-03 -04 
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Sida 1 av 1 

Båstads Kommun - Sv: Synpunkt angående hastigheten vid Willys (KS000326/2016-350) 

Från: Andreas Jansson 

Till: Båstads Kommun;  

Datum: 2016-03-04 15:30 

Ärende: Sv: Synpunkt angående hastigheten vid Willys (KS000326/2016-350) 

Hej  

Båstads kommun jobbar mot Trafikverket (väghållaren) för att få till en trafiksäker passage för oskyddade 
trafikanter vid Entre Båstad. Det senaste vi hört är att en busshållplats ska anläggas på väg 115 vid Entre 
Båstad i höst och att det i projektet ska ingå någon form av passage för oskyddade trafikanter. Jag 
hoppas verkligen på detta och delar din åsikt! 

Med vänlig hälsning 

Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och Service 

[ill BÅSTADS 
M KOMMUN 
Besök 055 på baslacl .se 

andreas.jansson@bastad.se 

Direkt: 0431-776 61 
Växel: 0431-770 00 

Postadress: Båstad kommun, 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2, BAST AD 

> > > < bastads.kommun@bastad.se > 2016-03-04 15:17 > > > 
Hej! 

För handläggning. 

/Daniel 

file:///C:/Users/dankli 11AppData/Local/Temp/XPgrpwise/56D9AA1 EBASTAD-AD... 2016-03-04 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunsty'e lsen 

Ekonomirapport januari-februari 2016 

Prognos årets resultat 
Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +14,2 +5,5 -8,7 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+5,5 mkr, en negativ avvikelse mot budget 
med -8, 7 mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
står för hela avvikelsen på -8,7 mkr. Avvikelsen beror 

Prognostiserade awikelser -8,7 

Kommunfullmäktige 
KF - skolpeng bo/grsk 

KF - skolpeng gymn 
KF - hemvårdspeng 

KF - boendepeng 
Valnämnd, Överf, Kom rev 

MN - myndighetsnämnd 
MN - samhällsbyggnad 

MN - samhällsskydd 
KS- kommunstyrelse 
KS- kommunledning 

KS- teknik & service sk.fin. 
KS- samhällsbyggnad 

KS- samhällsskydd 
KS - bildning & arbete 

UN - utbildningsnämnd 
UN - barn & skola ram 

UN - barn & skola RE 
UN - bildning & arbete ram 
UN - bildning & arbete RE 

VN - vård- och omsorgsnämnd 
VN - vård & omsorg 

Finansförvaltning 

Kommunfullmäktige -2,4 

KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -2,4 
Skolpeng barn och skola prognostiserar totalt en nega
tiv avvikelse om -2,4 mkr. Vid tillfället för månadsupp
följning februari prognostiseras det bli ca 32 fler barn 
och elever än vad det budgeterats med. Budget 2016 
baseras på det antal som var folkbokförda i Båstads 
Kommun sepetember 2015, sedan dess har det varit en 
nettoinflyttning på omkring 15 st totalt sett i verksam
heterna. Prognosen är än så länge osäker och det har 
inte tagits hänsyn till någon nettoinflyttning de kom
mande månaderna under 2016. 

Hemvårdspeng +1,8 
För köp av hemvårdstimmar prognostiseras det en po
sitiv avvikelse på + 1,6 mkr. Detta är baserat på en pro-

främst på stora underskott inom individ och familj 
med -3,3 mkr, skolpeng barnomsorg/grundskola 
med -2,4 mkr samt teknik och service med -1,5 mkr. 

Det prognostiserade resultatet på +5,5 mkr innebär att 
balanskravet kommer att uppfyllas, då det balans
kravsjusterade resultatet uppgår till +5,5 mkr. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. 
Överskottet uppgår endast till 0,8 procent och investe
ringarna täcks inte fullt ut av skattemedel. 

........... QP ...... . 

gnos i enlighet med 2015 års utfall, det vill säga 
156 000 timmar, i jämförelse med budget satt till 
160 000 timmar. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna 
beräknas överstiga budget med +0,2 mkr. 

Boendepeng -1,8 
För köp av boendedygn prognostiseras det en negativ 
avvikelse mot budget på -1,8 mkr, vilket beror på köp 
av fler korttidsplatser på Bjärehemmet och Skogsliden 
än budgeterat. 14 platser är budgeterade och under ja
nuari och februari har i genomsnitt 19 platser varit be

lagda. 

Överförmyndare -0,5 
Överförmyndarverksamheten kommer få ett under

skott beroende på 
att ramen inte ens BÅSTADS 

KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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täcker aktuella personal- och andra administrations

kostnader och att antal ärenden är fortsatt högt och 

fortsätter öka. För ensamkommande flyktigbarn söks 
bidrag. 

Kommunstyrelsen -2,5 

KS - Kommunstyrelse -0,6 
Kommunstyrelsen beräknas få ett underskott. KS au 
före omvalet bestod av ordföranden och vice ordföran

den, men ej oppositionsrådet. Vardera ledamot i Ksau, 

förutom kommunalrådet, har arvode om 25 procent av 
heltid. Samma arvode har även oppostionsrådet. Ram

tillskott för ändamålet saknas. 

KS- Kommunledningskontor -0,5 
Inom verksamhet infrastruktur exploatering progno

stiseras en avvikelse mot budget på -0,4 mkr på grund 

av planerad dubbelbemanning. 

Kostnader för färdtjänst som köps från Skånetrafiken 
och avgiher till olika förbund kommunen ingår i har i 

och med utebliven inflationskompensation tidigare år 

ökat och saknar täckning inom budget. Därav väntas en 
negativ avvikelse om ca -0,1 mkr uppstå för ekonomi

avdelningen. 

KS- Teknik och service -1,5 
För Teknik- och service prognostiseras två större avi

kelser. Lokalvården prognostiserar en positiv avvikelse 

på ca 700 tkr. För det investeringsprojekt som pågår 

vid Östra Karups skola samt som ersättning för Skogs

byns förskola som är stängd är paviljonger inhyrda. 

Hyreskostnaderna för paviljongerna har ursprungligen 

budgeterats inom investeringsprojekten. Redovis

ningsmässigt ska dessa dock hanteras som driltskost
nader. Total merkostnad för paviljonger är 2 150 tkr 

fördelat på ca 880 tkr för Skogsbyns paviljonger och 

1270 tkr för paviljonger till Östra Karups skola. Dessa 

kostnader är inte budgeterade vilket därmed innebär 

en negativ avvikelse. Total negativ avvikelse för Tek

nik- och service prognostiseras därmed till 1 450 tkr. 

Utbildningsnämnd -3,3 

UN - Barn & skola -0,9 

Barn & skola ram -0,9 

Utbildningsnämnden BS prognostiserar totalt en nega

tiv avvikelse om -925 tkr. Förskolelokale r prognostise

rar en negativ avvikelse om -880 tkr på grund av hyra 
moduler på Skogsbyn för tre stycken nya avdelningar 

med anledning av ökat barnantal. Kulturskolan pro

gnostiserar en negativ avvikelse på ca -45 tkr som be

ror på minskade terminsavgiher samt något högre per

sonalkostnader än budget. 

UN - Bildning & arbete -2,4 

Bildning & arbete ram -2,4 

Utbildningsnämnden BA prognostiserar en avvikelse 

om totalt -2 365 tkr. Utbetalning av inackorderingsbi

drag gymnasium beräknas redovisa en positiv avvi
kelse om ca 100 tkr. Gymnasiesärskolan prognostiserar 

en positiv avvikelse om 800 tkr, som beror på att det är 

färre inskrivna elever än vad det finns budget för. Indi
vid och familj prognostiserar en negativ avvikelse 

om -3 265 tkr, avvikelsen beror främst på långa och 

vårdkrävande placeringar av barn och unga samt 
ökade kostnader för våld i nära relationer. Sjukskriv

ningar och svårigheter med rekrytering för Individ och 

familj medför behov av bemanningsföretag, vilket är en 

bidragande faktor till ökade kostnader. 

Finansiering +0,0 
Prognosen för finansförvaltningen är på totalen oför

ändrad jämfört med budget. Olika poster avviker dock 

från budget så som skatteintäkter som förväntas bli ca 

1,5 mkr högre än budgeterat. Det låga ränteläget för
väntas sänka räntekostnader med ca 1,5 mkr jämfört 

med budget. 

Ett förväntat beslut om rivning av Skogsbyns förskola 

belastar prognosen med ca 2, 7 mkr i form av en ned

skrivningskostnad av kvarvarande bokfört värde på 

förskolan. 

Investeringar +20,0 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 

infrastruktur och exklusive exploatering. 

KS- Teknik & service +20,0 

Avgiftsfinansierad verksamhet +20,0 
För VA-verksamheten prognostiseras en positiv avvi

kelse mot budget på +20,0 mkr beroende på att led

ningar till Ängstorps reningsverk är försenat. 

Befolkning 
Den 29 februari uppgick antalet invånare till 14 404 

(14 383) vilket är en ökning med 31 personer sedan 

årsskiftet (14 373). Motsvarande uppgift för januari

februari 2015 är oförändrat antal personer och upp

gick till 14 419. 

Minskningen innevarande år beror på ett positivt in

flyttningsnetto på +39 samt ett negativt födelsenetto 
på -8. Det flyttade ut 135 personer och 174 flyttade in 

och det föddes 16 barn och 24 personer avled. Uppgif

terna är hämtade från Tekis Kid. 

~~J BÅSTADS 
t 1

y ~ KOMMUN 
Besök oss på baslad.se 

13

13



Närvarande: 
Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Jan Nilsson 
Sten Wahlgren 

Suppleanter: 
Christer Laurell 
Håkan Philipsson 
Bengt Sebring 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Bengt Månsson, KPMG (del av mötet) 
Stefan Vegehall, Vision 
Peter Nordvall, Kommunal 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande: 
Ingela Andersson 
Karl-Erik Kruse 
Anders Månsson 
Stefan Svalö 
Helinn Taskinen 
Timo Wilkman, Kommunal 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av2 

Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
Nr 1/2015, datum 2015-03-13 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

13 mars 2015 kl 09.00- 13.00 på Öresundsverket, Helsingborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 245. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 246-247. Fastställande av dagordning och val av juster ingsman 

Dagordningen fastställdes. Till att jämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs vice 
ordförande Björn Persson. 

§ 248. Närvaro 

Det konstaterades att Ingela Andersson, Karl-Erik Kruse, Anders Månsson, Stefan Svalö och 
Hclinn Taskinen var frånvarande. Christer Laurell gick därmed in som ordinarie ledamot för 
Bjuvs kommun. 

§ 249. Föregående mötes p rotokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom. 
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Sida2 av 2 

a) Det har konstaterats att det är möjligt att ta betalt för utredning av anslutning utanför 
verksamhetsområde. NSV A tar fram beslutsunderlag. 

b) Det konstaterades att flera av befintliga ägarkommuner besökts av delar av NSVA:s 
styrelse, medan några fortfarande kvarstod. 

§ 250. Punkter att behandla enligt arbetsordningen punkt 1.3.1.4 

a) Ekonomichefen redovisade bolagets och kundkommunernas ekonomiska utfall för 
2014 enligt underlag. Årsredovisningen för 2014 gicks igenom och godkändes. 

b) Förslag till vinstdisposition behandlades. 
c) Revisorsrapport föredrogs . 
d) Datum för bolagsstämman fastställdes till den 22/5. 

§ 251. Information från VD 

VD redovisade enligt underlaget: 

a) Lägesredovisning 

Lägesredovisning föredrogs. 

§ 252. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutade att godkänna inköp av kranbil till A vloppsreningsavdelningen som 
ett tillägg till lagd budget under förutsättning att underlaget kompletteras med en 
ekonomisk investeringsanalys. 

b) Det beslutades att ordförande och vice ordförande företräder NSV A vid Svenskt 
Vattens årsstämma 

§ 253. Övriga frågor 

Inget avhandlades under denna punkt. 

§ 254. Nästa möte 

Det konstaterades att nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 12/6. Dessförinnan hålls ett kon
stituerande styrelsemöte efter bolagsstämman den 22/5. Övriga styrelsemöten är planerade till 
den 24-25/9 (inkl strategimöte) och den 27/11. 

Vid protokollet 

)o1i_,g""V fe;vy..--' 
Johan Jönsson 

Justeras: 

--· 
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Närvarande: 
Magnus .Tälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Birgitta Jönsson 
Jan Nilsson 
Sten Wahlgren 

Suppleanter: 
Fredrik Jönsson 
Hans Grönkvist 
Rolf Ottosson 
Helinn Taskinen 

Övriga: 
UlfThysell, VD 
Peter Winblad, Vision 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande: 
Maria Berglund 
A1ma Ingers 
Anders Månsson 
Peter Nordvall , Kommunal 
Timo Wilkman, Kommunal 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1 av 2 

Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
Nr 2/2015, datum 2015-06-12 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

\ 2016 -03- 2 1 
Dnr .. 1:-:: ':?. .. $;:;,'i;:,i'.:;;:J~\) (,,\ 
~Q .... ~:-:.$ .'0.~ .... 

12 juni 2015 kl 09.00- 13.00 på Öresundsverket, Helsingborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 256. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 257. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson 

§ 258-259. Fastställande av dagordning och val av justeringsman 

Dagordningen fastställdes med tillägget att styrelsens bcsöksrunda i kommunerna 
avrapp011eras under punkten Övrigt. Till alt jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs 
vice ordförande Björn Persson. 

§ 260. Närvaro 

Det konstaterades att Maria Berglund, Anna Ingers och Anders Månsson var frånvarande. 
Ledamot saknades därmed för Bjuvs kommun. 

§ 261. Föregående mötes protokoll 
t'. t.." 
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Sida 2 av 2 

Föregående mötes protokoll gicks igenom. Beslutsunderlag för avgifter för utredning av 
anslutning utanför verksamhetsområde tas fram till höstmötet. Därmed lades protokollet till 
handlingarna. 

§ 262. Information från VD och ekonomichef 

VD och ledningsgrupp redovisade enligt underlaget: 

a) Afflirsplan 2016-18 
b) Ingen särskild lägesrapport lämnades 
c) Ekonomiskt utfall tom maj 

§ 263. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutar att godkänna affärsplanen. Genomförandet förutsätter i tillämpliga 
delar beslut från kundkommunerna. 

§ 264. Övriga frågor 

Bjuv, Helsingborg, Svalöv och Åstorp har nu besökts av några av NSVA:s styrelseledamöter. 
Båstad och Landskrona kvarstår att besöka. 

§ 265. Nästa möte 

Det konstaterades att nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 24-25/9 (inkl strategimöte). Arets 
sista möte är planerat till den 27 /11. 

§ 266. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

Jcr~x~ 
Johan Jönsson 

Justeras: 

,~ ~/~:;::;;_ __ ___,, 

.1Vfagnus Jälminger 
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Närvarande: 
Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Birgitta Jönsson 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 

Suppleanter: 
Maria Berglund 
Anna Ingers 
Fredrik Jönsson 
Hans Grönkvist 
Rolf Ottosson 

Övriga: 
UlfThysell, VD 
Stefan Vegehall, Vision 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande: 
Hellin Taskinen 
Sten Wahlgren 
Peter Nordvall , Kommunal 
Timo Wilkman, Kommunal 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av 2 

Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
Nr 3/2015, datum 2015-09-25 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

25 september 2015 kl 09.30- 12.00 på Torekov hotell, Torekov. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 267. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 268. Val av justeringsman 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Björn Persson. 

§ 269. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson 

§ 270. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägget att styrelsens besöksrunda i kommunerna 
avrapporteras under punkten Övrigt. 

§ 271. Närva~o~ 
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Det konstaterades att Hellin Taskinen och Sten Wahlgren var frånvarande. Hans Grönkvist 
gick dänned in som ordinarie ledamot. 

§ 272. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom. Två kommunbesök av styrelsemedlenm1ar återstår 
att göra under hösten. 

Förslag om avgifter för anslutning presenterades. Beslutas att ta fram ett antal exempel på vad 
det normalt kostar att ansluta, lägga på moms och ta fram ett helt färdigt förslag. Det ansågs 
också också att ev reduktion av anslutningsavgiften för utredningskostnaden är en taxefråga. 

Därmed lades protokollet till handlingarna. 

§ 273. Information från VD och ekonomichef 

VD och ekonomichef redovisade enligt underlaget: 

a) VD:s lägesrapp011 
b) Ekonomiskt utfall tom augusti 

§ 274. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutar att utse Elizabeth Samane till arkivansvarig på NSV A samt att 
NSV Aska följa Helsingborg stads arkivreglemente och tillämpningsföreskrifter till 
arkivreglemente. 

b) Styrelsen beslutar att fastställa attestordning enligt förslag med tillägget att personliga 
kostnader för VD ska godkännas av styrelseordförande. 

§ 275. Övriga frågor 

Styrelsen bjöds in att delta på SWR:s forskningsdag den 27 /11. 

§ 276. Nästa möte 

Det beslutades att flytta nästa styrelsemöte till den 2/12 kl 13 på SBF, Helsingborg. 

§ 277. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

1A 
/V ~V<ivv 

Johan Jönsson 

Justeras: 

/~. 

B~rn l:ersso:1 . Magnus Jälminger 
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Nänrarande: 
Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf (från kl 14) 
Birgitta Jönsson 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Suppleanter: 
Maria Berglund 
Hans Grönkvist 
Anna Ingers 
Fredrik Jönsson 
Rolf Ottosson 
Hellin Taskinen 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Peter Nordvall, Kommunal 
Stefan Vegehall , Vision 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande: 
Timo Wilkman, Kommunal 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1 av 2 

Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
Nr 4/2015, datum 2015-12-02 

BÅSTADS f<O MMUN 
Kommunstyrelsen 

2 december 2015 kl 13.00 - 16.00 på Stadsbyggnadshuset, Helsingborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 278. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 279. Val av justeringsman 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Nilsson. 

§ 280. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson 

§ 281. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägget att PEP (person i politiskt utsatt ställning) gås igenom 
under punkten Övrigt. 

§ 282. Närvaro 

Det konstaterades att Timo Wilkman var frånvarande. Då ordinarie ledamot från Båstad 
saknas, gick Hans Grönkvist därmed in som ordinarie ledamot. ./ A 

, ;:' t( I 
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Sida 2 av 2 

§ 283. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom. Två kommunbesök av styrelsemedlemmar återstår 
att göra. Landskrona besöks 1/2 2016 av Jan och Magnus. Båstad besöks av Jan och Anders 
under våren. 

NSV A återkommer med förslag om avgift för nyanslutning utanför verksamhetsområde till 
möte efter sommaren 2016. 

Därmed lades protokollet till handlingarna. 

§ 284. Information från VD och ekonomichef 

VD och ekonomichef redovisade enligt underlaget: 

a) VD:s lägesrapport 
b) Budget 2016 samt ekonomiskt utfall tom oktober redovisades 

§ 285. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för 2016 

b) Styrelsen beslutar att styrelseutbildning ska hållas eftermiddag och kväll den 2:e mars 
2016. VD skickar förslag på ytterligare ett datum i april-juni. 

§ 286. Övriga frågor 

Under övriga frågor informerades om att nästa SWR-dag hålls den 25/11 2016. då också 
NSV A:s styrelse är inbjudna. Regionalt möte om vattentillgångarna i Skåne kommer hållas 
den 2/6 i Länsstyrelsens regi. Vidare informerades det om att ägarna beslutat om årsstämma 
den 13/5 kl 9-12. Konstituerande styrelsemöte kommer därför hållas samma dag kl 13-15. 

Formulär från Nordea till person i politiskt utsatt ställning gicks igenom. Samtliga närvarande 
meddelade att de inte berörs. 

§ 287. Nästa möte 

Möten för 2016 bestämdes till den l 0/3 kl 12-16. den 9/6 kl 12-16, den 31/8-1 /9 kl 12-12 
samt den 24/11 kl 9-12. 

§ 288. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

fe1vvvv 7~0i--
Johan Jönsson 

Justeras: 

Magnus Jälminger 

, 

/ 
/ , 
'' " 

' Jan Nilsson 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
NSVA 2015      

Rent vatten.
 Ett jobb för livet.
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2

RENT VATTEN är en självklarhet i vårt samhälle - och målet för vårt 

arbete på NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp.  VI ÄR ETT

interkommunalt VA-bolag som bildades 2009 ur ett antal kommuners 

VA-verksamheter och ägs idag till lika stora delar av Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.  FÖR VÅRA KUNDERS räk-

ning är vi en professionell förvaltare av VA-system. Som sådan ser vi till 

att 230 000 invånare och företag i regionen får dricksvatten av topp-

kvalitet.  VI TAR HAND OM spillvatten och gör det kretsloppsanpassat i 

tiotalet reningsverk. Vi hanterar dränage- och dagvatten. Vi kontrollerar 

vattenkvaliteten och genomför kvalificerade konsultativa uppdrag.  

ALLA SOM JOBBAR på NSVA vet att vi har ett av de viktigaste jobben som 

finns. För vad kan vara viktigare än att se till att vi alltid har rent vatten?
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Innehåll

4 VD HAR ORDET

5 EKONOMISK KOMMENTAR

6 VIKTIGA HÄNDELSER

30 CENTRALA STÖDFUNKTIONER

 VÅRA KUNDKOMMUNER:

34 BJUV

42 BÅSTAD

52 HELSINGBORG

62 LANDSKRONA

70 SVALÖV

80 ÅSTORP
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4

ULF THYSELL, VD NSVA

Året som gått

2015 har varit händelserikt för 
NSVA och organisationen har 
haft många tillfällen att visa på 
styrkan i att samverka. I vår strävan 
att vara garanten för en hållbar 
och problemfri utveckling av 
vattenrelaterade frågor i nordvästra 
Skåne har året inneburit bland 
annat implementering av ett nytt 
projekthanteringssystem.

På styrelsemötet den 12 juni godkän-
des affärsplanen för 2016-18. Arbetet 
med att hitta bra nyckeltal för att visa 
på effektivitet har fortsatt under 2015. 
Med effektivitet menar vi kostnaden 
för att leverera en fördefinierad pro-
dukt enligt våra produktblad. Genom 
att jämföra våra kommuner kan vi hitta 
”best practise” och sedan utveckla 
våra produkter.

För att förtydliga för våra kunder vad 
de kan förvänta sig i kontakten med 
NSVA har ett arbete med servicelöf-
ten genomförts. Dessa diskuterades 
också på styrelsens strategidag i ok-
tober. Under början av 2016 kommer 
de att publiceras på NSVAs webbplats. 

Ett omtag har tagits när det gäller vår 
ISO-certifiering och med hjälp av vår 
trainee från Familjen Helsingborgs 
traineeprogram pågår ett arbete med 
att få riktig fart både på verksamhets-
systemet och avvikelsehanteringen. 
Resultatet av det ser vi under 2016.

För att möta en av våra stora framtida 
utmaningar har vi tillsammans med VA 
SYD initierat ett projekt för att titta på 
slamhanteringen. Som ett alternativ till 
direkt återföring till jordbruksmark stu-

deras hur en gemensam slamförbrän-
ningsanläggning står sig ekonomiskt 
och miljömässigt i jämförelse med 
dagens hantering.

I Bjuv testades en ny metod för att 
rensa dricksvattenledningarna, så 
kallad ispiggning. Metoden är vanlig i 
bland annat Storbritannien och Hol-
land. Kort innebär det att en issörja 
spolas genom ledningen som då tar 
med sig beläggningar från insidan. Ut-
värdering av metoden kommer att ske, 
men redan nu har en svensk entrepre-
nör tagit till sig metoden och kom-
mer att lansera den på den svenska 
marknaden.

Tillsammans med Sydvatten, VA SYD, 
Kristianstads kommun och Läns-
styrelsen har en första version av en 
plan för regional dricksvattenförsörj-
ning tagits fram. Fokus ligger på att 
identifiera dricksvattenförekomster av 
regional karaktär och försöka skapa 
ett långsiktigt skydd för dessa.

Under året har bolagets krisledning 
samlats ett antal gånger, både för att 
förbereda inför vad som potentiellt kan 
bli incidenter och för att hantera sådan 
som skett i realiteten. Det finns en 

En stor del av NSVAs verksamhet 
innebär ny- och reinvesteringar i 
vatten- och avloppsanläggningarna. 

Bland några större pågående projekt 
 kan nämnas: 
- Nytt reningsverk Bjuv/Åstorp
- Nytt reningsverk Båstad/Laholm
- Nytt vattenverk Båstad/Laholm
- Nytt vattentorn Helsingborg
- Övertäckning reningsverk Helsingborg
- Utbyggnad av kommunalt VA på 
landsbygden i flera kommuner

För att hantera den stora mängden 
projekt har vi nu ett projekthanterings-
system på plats, samtidigt som det i 
fem av sex kommuner beslutats om en 
ny, effektivare beslutsprocess för VA-
investeringar. Detta sammantaget gör 
att det nu finns goda förutsättningar 
att uppnå vår målsättning att vara 
”Bäst på projekt” under 2016.

Bolaget har en ny styrelse från års-
stämman i maj och under året har de 
nya ledamöterna introducerats i hur 
NSVA fungerar. Styrelseledamöterna 
har under året besökt kommunernas 
Kommunfullmäktige och informerat 
om NSVA.

VD ULF THYSELL HAR ORDET
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Måluppfyllelse 2015
En uppföljning av målen för 2015 visar att 
25 procent av de uppsatta målsättningarna 
inte var genomförda vid årets utgång. En 
handlingsplan finns framtagen för vart och 
ett av dessa mål. 56%

18%

25%
1%

Målgenomförande	2015

Klart

Delvis	klart

Inte	klart

Utgått

ÖVERGRIPANDE EKONOMISK KOMMENTAR

Bolagets driftsekonomi har totalt sett utvecklats enligt plan. Driftsbudget har hål-
lits eller underskridits för samtliga ägarkommuner utom Bjuv. I Bjuv gjorde fortsatta 
kostnader för avställning av anläggningar efter övergången till Sydvatten, att vi inte 
helt kunde parera totalkostnaden med återhållsamhet inom andra områden. Styrkan 
i NSVA är samtidigt att kunna klara flera samtidiga utmaningar genom att allokera 
resurser där de behövs bäst.

Den ökande posten ”Övrigt” innehåller kostnader NSVA haft för aktiviteter och projekt 
som ska bekostas av skattekollektivet, till exempel arbete i exploateringsprojekt och 
arbete med överbyggnaden av reningsverket i Helsingborg.

Vi genomförde investeringar till ett värde av 272,5 mkr för våra kommuner. Det är en 
ökning med över 20 procent jämfört med föregående år för andra året i rad, men ändå 
lägre än det behov som identifierats och som det anslagits pengar för. Det främsta 
skälet för detta är att yttre förutsättningar har förändrats som inte möjliggör genom-
förandet eller som gör det klokt att vänta ytterligare någon tid. Då varje objekt är 
specificerat i vår planering, används inte pengar som anslagits till en viss åtgärd med 
automatik till något annat.

5

NSVA Driftskostnader

Vattentjänst Innevarande år Föregående år Budget -15

Dricksvatten 159 511 152 849 166 460

Spillvatten 99 692 101 368 101 099

Dagvatten 35 627 36 880 33 279

Övrigt 8 024 4 257 0

Summa 302 854 295 354 300 838

NSVA Investeringar

Funktion Innevarande år Föregående år Budget 

Vattenproduktion 26 434 13 869 52 800

Avloppsrening  50 606 40 555 70 128

Ledningsnät 195 502 168 730 206 925

Summa 272 542 223 154 329 853

väl utarbetad struktur för vår krishan-
tering, både vad avser att lösa det 
tekniska problemet och hur vi kom-
municerar med berörda kunder och 
media. 

Efter ett inledande beslut i Ängelholm 
att utreda om kommunen skulle gå 
med i NSVA, avbröts arbetet under vå-
ren efter ett nytt beslut i KS och ingen 
utredning genomfördes.

Branschorganisationen Svenskt Vatten 
anordnar varje år en Vattenstämma 
(årsstämman för branschen) och 
under året beslutades att tilldela Hel-
singborgs stad och NSVA värdskapet 
för Vattenstämman 2018.

VD ULF THYSELL HAR ORDET
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Viktiga händelser under året

En stor förändring på driftsidan 
är byte till ett nytt styr- och 
övervakningssystem. Under året 
har samtliga kommuner gått över 
till det nya systemet Cactus Eye. 
All personal har utbildats i det nya 
systemet.

I reservoarer är vattnet trycklöst, och 
är därför platser som är speciellt 
känsliga för föroreningar. För att 
säkerställa en god funktion vid 
dessa inspekteras de årligen och 
rengörs vid behov. Inspektionen 
kan i vissa fall göras under drift. 
För inspektionen anlitas ett externt 
företag specialiserade på arbeten 
under vatten. Varje inspektion filmas 
och protokollförs. Årets inspektioner 
visar inte på några akuta störningar. 
Det platta taket på reservoarer, som 
är en vanlig konstruktion, är dock en 
potentiell källa till intrång av förorenat 
vatten.

En upphandling av analystjänster 
gjordes under året. Vid denna lämnade 
Eurofins det lägsta anbudet och 
upphandlades därmed. Övergången till 
detta laboratorium skedde 4 maj. Efter 
vissa inkörningsproblem fungerar nu 
egenkontrollprogrammet som det ska.

En kartläggning benämnd ”Säkert 
Vatten” har genomförts i alla 
kommuner. Denna syftar till att 
sammanställa vilken dokumentation 
vi eventuellt saknar för att uppfylla 
lagkrav och föreskrifter.

Det har införskaffats ett antal mobila 
reservkraftverk som kan kopplas 
in och användas vid olika typer av 
anläggningar. Dessa kom väl till pass 
under stormen Gorm 30 november 
då flera strömavbrott inträffade. 
Även skador på fastigheter såsom 
nedblåsta takpannor, fällda träd och 
kommunikationsfel inträffade då.

I oktober hölls tävlingen ”Sveriges 
godaste kranvatten”. I regiontävlingen  
i Malmö deltog NSVA med vatten 
från Båstad, Åstorp och Helsingborg. 
Juryn valde inte något av våra vatten 
denna gång utan utsåg Bromölla till 
vinnare. Bromölla vann även titeln som 
Sveriges godaste kranvatten. Nästa 
tävling på samma tema kommer att 
arrangeras 2020.

Som tidigare nämnts blir vattnet 
trycklöst och exponeras när det 
når den öppna ytan som finns i ett 
vattentorn. Vi ser en risk med detta 
och har tittat på hur man kan montera 
ett UV-aggregat i ett vattentorn. 
Detta har vi nu påbörjat i Landskrona. 
Placeringen av ett UV- aggregat i ett 
vattentorn har rönt stort intresse i VA-
Sverige. 

Produktion dricksvatten
Mängden dricksvatten ut från våra vattenverk har ökat med två procent jämfört med 
2014 och 2013.

Denna placering innebär att vattnet 
inte har ett konstant flöde genom 
UV-enheten, vilket tidigare har varit ett 
problem. Detta har vi nu tillsammans 
med leverantören löst. Vad vi vet blir 
Landskrona först i landet med denna 
typ av installation.

LEVERERA DRICKSVATTEN

Månad 2013 2014 2015

Jan 2 197 815 2 173 824 2 296 051

Feb 2 150 495 2 053 327 2 093 475

Mar 2 318 298 2 256 130 2 267 953

Apr 2 247 154 2 313 632 2 390 426

Maj 2 438 621 2 395 821 2 432 585

Jun 2 536 623 2 497 250 2 434 180

Jul 2 797 540 2 858 980 2 718 754

Aug 2 585 374 2 547 195 2 805 277

Sep 2 277 020 2 393 999 2 415 447

Okt 2 330 280 2 415 225 2 488 381

Nov 2 236 936 2 224 997 2 324 292

Dec 2 222 541 2 215 048 2 324 326

Total 28 338 697 28 345 428 28 991 146

PRODUCERADE MÄNGDER DRICKSVATTEN (m3)
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Provtagning
Under 2015 togs 1 558 vattenprover på vattenverk och reservoarer i rörnätet.  
Av dessa var 32 stycken påkallade efter klagomål. Mycket glädjande är att andelen 
prover med anmärkning minskat överlag.

Viktiga händelser under året

LEVERERA DRICKSVATTEN

SAMMANSTÄLLNING PROVTAGNING 2013–2015

Vattenverk,
totalt antal prov st

Andel 
Vattenverk, med anm. %

Andel  
Vattenverk, otjänliga %

Reservoarer, 
 totalt antal prov st

Andel  
Reservoarer, med anm. %

Andel  
Reservoarer, otjänliga %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Bjuv 29 35 42 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 30 36 45 10,0 8,3 2,2 0,0 0,0 6,7

Båstad 151 166 145 8,6 10,2 5,5 0,0 0,0 0,0 8 18 8 12,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Helsingborg 73 62 52 4,1 4,8 3,8 0,0 0,0 0,0 61 52 48 14,8 23,1 4,2 0,0 0,0 0,0

Landskrona 26 26 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 57 44 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Svalöv 54 52 49 3,7 5,8 4,1 0,0 0,0 0,0 34 37 20 47,1 27,0 5,0 14,7 0,0 0,0

Åstorp 50 61 48 6,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 8 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SAMMANSTÄLLNING PROVTAGNING 2013–2015

Rörnät,  
totalt antal prov st

Andel 
Rörnät, med anm. %

Andel 
Rörnät, otjänliga %

Klagomål, 
totalt antal prov st

Andel  
Klagomål, med anm. %

Andel  
Klagomål, otjänliga %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Bjuv 119 115 110 3,4 3,5 0,0 0,8 0,0 0,9 5 4 1 0,0 50,0 100,0 0,0 25,0 0,0

Båstad 108 109 160 14,8 12,8 9,4 0,9 0,0 1,9 13 8 10 0,0 12,5 10,0 0,0 0,0 10,0

Helsingborg 611 506 472 8,2 1,4 0,4 0,5 0,2 0,0 6 8 14 0,0 12,5 7,1 0,0 0,0 0,0

Landskrona 144 129 112 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13 4 4 15,4 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Svalöv 117 93 75 31,6 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Åstorp 56 65 64 0,0 9,2 4,7 0,0 0,0 0,0 4 0 3 100,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0
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SAMMANSTÄLLNING PROVTAGNING 2013–2015

Vattenverk,
totalt antal prov st

Andel 
Vattenverk, med anm. %

Andel  
Vattenverk, otjänliga %

Reservoarer, 
 totalt antal prov st

Andel  
Reservoarer, med anm. %

Andel  
Reservoarer, otjänliga %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Bjuv 29 35 42 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 30 36 45 10,0 8,3 2,2 0,0 0,0 6,7

Båstad 151 166 145 8,6 10,2 5,5 0,0 0,0 0,0 8 18 8 12,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Helsingborg 73 62 52 4,1 4,8 3,8 0,0 0,0 0,0 61 52 48 14,8 23,1 4,2 0,0 0,0 0,0

Landskrona 26 26 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 57 44 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Svalöv 54 52 49 3,7 5,8 4,1 0,0 0,0 0,0 34 37 20 47,1 27,0 5,0 14,7 0,0 0,0

Åstorp 50 61 48 6,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 8 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SAMMANSTÄLLNING PROVTAGNING 2013–2015

Rörnät,  
totalt antal prov st

Andel 
Rörnät, med anm. %

Andel 
Rörnät, otjänliga %

Klagomål, 
totalt antal prov st

Andel  
Klagomål, med anm. %

Andel  
Klagomål, otjänliga %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Bjuv 119 115 110 3,4 3,5 0,0 0,8 0,0 0,9 5 4 1 0,0 50,0 100,0 0,0 25,0 0,0

Båstad 108 109 160 14,8 12,8 9,4 0,9 0,0 1,9 13 8 10 0,0 12,5 10,0 0,0 0,0 10,0

Helsingborg 611 506 472 8,2 1,4 0,4 0,5 0,2 0,0 6 8 14 0,0 12,5 7,1 0,0 0,0 0,0

Landskrona 144 129 112 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13 4 4 15,4 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Svalöv 117 93 75 31,6 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Åstorp 56 65 64 0,0 9,2 4,7 0,0 0,0 0,0 4 0 3 100,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0
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Ispiggning och luft-vattenspolning
Under september månad testade 
NSVA ispiggning, en metod för 
rensning av vattenledningar med is, 
som utfördes av engelska Aqualogy. 
Då det var första gången som 
metoden testades i Sverige fick vi 
medfinansiering av 4S Ledningsnät. 
Som testområde valde man norra 
Billesholm, dels på grund av 
ledningsnätets utformning, dels 
då en del kunder i området lämnat 
synpunkter på vattnets lukt och smak. 

Projektet väckte stort intresse bland 
kommuner, VA-bolag, entreprenörer, 
media och även privatpersoner. 
Under projektets gång fick vi ett 

ur rören, att det kan ses som en 
förstudie till framtida vetenskapliga 
jämförelser mellan metoderna samt 
att det har lett till ett samarbete 
mellan entreprenören och Aqualogy. 
Samarbetet innebär att metoden nu är 
tillgänglig på den svenska marknaden. 
För NSVA återstår att bidra med sina 
erfarenheter till vidare jämförelser av 
metoderna samt att mäta effekten av 
dem vad gäller vattnets lukt och smak 
i norra Billesholm. 

Ventil- och brandpostinventering
Mellan 2012 och 2015 kontrollerades 
samtliga befintliga brandposter 
och ventiler med dimension upp till 
250 mm (gäller ej ventilerna i Båstads 
kommun). Med tanke på det stora 
antalet anordningar inom NSVAs 
verksamhetsområde, resulterade 
kontrollen i tusentals rapporter med 
varierande innehåll. 

Rapporterna beskriver allt ifrån 
enklare observationer till större 
brister som kan vara kostsamma och 
tidskrävande att åtgärda. Arbetet 
med att gå igenom och sammanställa 
materialet samt att ta fram 
åtgärdsplaner har pågått under 2015. 
Arbetets omfattning kräver att man 
även fortsätter under 2016. 

Viktiga händelser under året

erbjudande av en svensk entreprenör 
om att jämföra ispiggning med 
deras klassiska metod ”Luft-vatten 
spolning”. En jämförelse gjordes, där 
vi konstaterade att olika metoder kan 
vara lämpliga för olika ledningstyper 
och förhållanden. Projektet 
presenterades på 4S Ledningsnäts 
konferens i Stockholm, där man även 
tog upp vikten av ett samarbete 
mellan kommuner, VA-bolag och 
entreprenörer för att testa nya 
metoder och bidra till deras etablering 
på den svenska marknaden. 

Projektet upplevs som lyckat med 
tanke på att man fick ut en hel 
del sediment och beläggningar 

LEVERERA DRICKSVATTEN
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2015 har varit fortsatt utmanande 
där förbättringsåtgärder 
genomförts för att säkerställa 
villkorsefterlevnaden.

Ekebro reningsverk har klarat 
årets gränsvärde. Den framtagna 
åtgärdsplanen för Ekebro reningsverk 
har följts. Resultaten har gällande 
BOD blivit bra men problem kvarstår 
när det gäller kvävereningen som 
inte fungerar optimalt. Problemen 
med överbelastning av Kågeröds 
reningsverk har fortsatt under året och 
gränsvärdet har återigen överskridits.

Ett idogt uppströms arbete i Lands-
krona har resulterat i att källan till de 
historiskt återkommande utslagning-
arna, det vill säga inkommande gift till 
reningsverket, har hittats. Resultatet 
av vårt uppströmsarbete har resulterat 
i att industriverksamheten är under 
utredning för utsläpp av giftiga ämnen 
till omgivningen. Samtidigt som verk-
samheterna gjorts medvetna om vad 
som får släppas mot reningsverket går 
de biologiska reningsprocesserna på 
Lundåkraverket allt bättre. 

Helsingborgs stads vilja att bygga 
bostäder och kontor allt närmare 
Öresundsverket har under året 
resulterat i att arbetet med åtgärder 
för att eliminera lukt och smitta har 
intensifierats, ett arbete som ska 
vara klart under 2018. Parallellt med 
detta har arbetet fortgått för att 
den nya stadsdelen som ska ha en 
avloppshantering där olika fraktioner 
separeras för att skapa förutsättningar 
till ett optimalt omhändertagande.

Under 2015 har arbetet med att 
minska tillskottsvatten varit i fokus. 
Under året har NSVA starta en 
funktion för att undersöka fastigheter 
och ledningar med hjälp av rök och 
filmning.  Arbetet fokuserar på att 
identifiera felkopplade fastigheter och 
överläckage från dagvattennätet till 
spillvattennätet på äldre ledningar. 

Årets målsättning var att 80 fastighe-
ter skulle koppla bort dag- och dräne-
ringsvatten från spillvattennätet under 
2015. Eftersom varken utrustning eller 
personella resurser fanns tillgängliga 
förrän under senare delen av året har 
denna målsättning inte uppnåtts. 43 
fastigheter i hela NSVA har kopplat 
bort dag- och dräneringsvatten från 
spillvattennätet under 2015.  

Tillsammans med arbetet med 
saneringsplaner ger funktionen för 
rök och filmning förutsättningar 
för att minska tillskottsvatten till 
spillvattensystemen. Detta innebär att 
riskerna för översvämningar minskar, 
samtidigt som energiförbrukning 
av att pumpa fel vatten minskar 
och funktionen vid reningsverk och 
pumpstationer förbättras. Därmed 
minskar riskerna för negativ påverkan 
på omgivningen.

Villkorsefterlevnad 
Vi har nu endast en anläggning 
där vi idag har svårt att leva upp till 
satta gränsvärden. Det är Kågeröds 
reningsverk och dess funktion är helt 
beroende av vad, hur och när industrin 
släpper sitt processvatten på verket. 
Kvävehalterna i främst Ekebro är över 
gällande riktvärde.

RENA SPILLVATTEN

Viktiga händelser under året

Kommun Anläggning Parameter Villkorstyp Villkors-
period

Antal villkors-
överträdelser

Bjuv Ekebro BOD7 Riktvärde Månad 1

Ekebro P-tot Riktvärde Månad 1

Ekebro N-tot Riktvärde År 1

Ekeby BOD7 Riktvärde Vecka 10

Svalöv Ekeby P-tot Riktvärde Vecka 4

Kågeröd BOD Gränsvärde Månad 1

Kågeröd P-tot Gränsvärde Månad 3

Kågeröd N-tot Målsättningsvärde År 1

VILLKORSÖVERTRÄDELSER UNDER ÅR 2015
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RENA SPILLVATTEN

Nya miljötillstånd
Anläggningarna inom ansvarsområdet 
har tillstånd enligt den gamla 
Miljöskyddslagen. Myndigheten 
ställer krav på att arbetet med nya 
tillstånd enligt Miljöbalken påbörjas. 
Ett nytt miljötillstånd kan innebära 
hårdare reningskrav och krav på 
utbyggnad. Nya tillstånd enligt 
Miljöbalken kommer att sökas för 
anläggningarna inom ansvarsområdet. 
Tillståndsarbetet prioriteras utifrån 
anläggningarnas nuvarande 
belastningar i förhållande till de, i de 
gamla tillstånden, dimensionerade 
belastningarna och kommunernas 
önskemål.

Arbetet med nya tillstånd i 
enlighet med Miljöbalken fortgår 
långsamt. Handläggningstiderna 
hos myndigheterna är långa och 
vi har under året inte fått några 
nya Miljötillstånd. I tabellen nedan 
redovisas läget i ansökningar som 
pågår och en uppdaterad plan för de 
övriga anläggningarna.

Övervakningssystem - Cactus Eye  
Under året har samtliga anläggningar 
inom NSVA kopplats upp mot ett nytt 
gemensamt övervakningssystem. 
Genom Cactus Eye ges NSVA full 
koll på anläggningarna, systemet ger 
också förutsättningar att förbättra 
rening av vårt avloppsvatten i syfte 
att minska utsläppen och övrig 
påverkan på miljön. Stor vikt läggs 
på ökad drift- och processäkerhet 
så att bästa möjliga rening kan ske 
vid reningsverken. För att kunna dra 
fördelar av ett styrsystem kommer 
införande av fler instrument och 
utökad onlineutrustning att ske. 

Genom mätdatainsamling via vår 
databas VATT.net, kan vi därefter 
säkerställa uppgifter och underlätta 
framtagande av relevanta nyckeltal. 
Detta är en nödvändighet för att 
utveckla och optimera styrningen 
av reningsprocesserna och på 
så vis erhålla säkrare och mindre 
resurskrävande reningsprocesser. 

TIDPLAN FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN

Reningsverk
Arbetet  

med ansökan 
påbörjas

Ansökan  
inlämnas Anmärkning

Lundåkraverket 2012 2013

Kågeröds ARV 2013 2016
Samråd har hållits. Förseningar p g a BC och 
belastningen på RV

Ekevång ARV 2015 2016 Samråd har hållits

Ekebro ARVa 2014 2015 Avvaktar utfallet av Ekevång

Nyvångsverketa 2014 2015 Avvaktar utfallet av Ekevång

Ekeby ARV 2017 2018

Torekovs ARV 2017 2018

Svalövs ARV 2017 2017/2018

Öresundsverket 2018 2019 Miljötillstånd

2015 Anmälan om förändringar

2015 Inlämnande av ändringstillstånd luftutsläpp

Kvidinge ARV 2018 2019 Planeras att läggas ned

Tågarps ARV Läggs ned

Röstångas ARVb 2018 2019

a) Ansöker om Miljötillstånd för ett gemensamt reningsverk i Nyvång, Ekevång
b) Belastning <2 000 pe är ej tillståndspliktiga. Behöver endast lämna anmälan. 1 pe (personekvivalent) 
motsvarar 70g/BOD per dygn.
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Viktiga händelser under året

Uppströmsarbete
I bilden till höger redovisas antal 
utslagningar på Lundåkraverket i 
Landskrona, då inkommande gift 
förstörde reningsprocessen (rött) 
samt inkommande giftutsläpp som 
letts förbi de känsliga biologiska 
processerna och processerna har 
klarats (orange). En förbiledning 
innebär att vattnet åter kan kopplas 
till det biologiska reningssteget 
så fort det giftiga utsläppet avtar. 
Tidigare kunde det gå veckor innan 
reningsfunktionen var återupptagen. 

Efter att toxmätare installerades 
har två utslagningar skett. Båda 
händelserna är anmälda till 
myndigheten. Den första utslagningen 
(10/12-2013) orsakades av ett utsläpp 
i samband med mycket nederbörd 
och höga flöden av kallt vatten till 
reningsverket. Detta resulterade i att 
toxmätarens signaler misstolkades. 
Händelsen den 3/4-2015 var ett 
resultat av felaktig larminställning, 
något som har åtgärdats. 

NSVA har nu en dialog med 
berörda verksamheter med mål att 
verksamheterna ska rätta till och 
bygga bort utsläpp. 

Under året har källan till de 
återkommande utsläppen av gift 
lokaliserats. Åtgärder har genomförts 
hos den verksamhet som orsakat 
reningsverket störst problem. 
Kontinuerlig provtagning och analyser 
fortgår och verksamheten har 
informerats om att om utsläppen inte 
upphör, det vill säga om åtgärderna 
inte ger önskad effekt, så kommer 
ledningen att pluggas av NSVA. 

2013 fick NSVA Landskrona stads 
miljöpris för toxmätaren och arbetet 
med uppströmsarbete.

Under året har kemikalieinventeringen 
av A- och B-verksamheter fortgått, 
bland annat verksamheter anslutna till 
Öresundsverket. Sedan inventeringen 
2012 har verksamheterna kopplade 
mot Öresundsverket minskat avled-
ningen av utfasningsämnen (enligt 
definitionen i Kemikalieinspektionens 
PRIO-guide). 2012 hamnade 33 utfas-
ningsämnen i processavloppsvattnet, 
nu är det fyra stycken. Totalt har 
mängden utfasningsämnen från dessa 
verksamheter minskat med cirka 
93 procent (från 111 kg till 7,7 kg).

TIDSAXEL MED TOXISKA UTSLÄPP

Röda streck visar när reningsprocessen slagits ut och gula utsläpp där toxmätaren 
förbilett de toxiska ämnena och därmed skonat den biologiska reningsprocessen.

RENA SPILLVATTEN
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Fortsatta utmaningar
Gränsvärden i Kågeröd har överskridits 
vid ett flertal tillfällen, detta kopplat till 
den intilliggande industrin. Industrin är 
inne i en Miljötillståndansökan och ut-
redningar av reningsverkets kapacitet vi-
sar på att verket inte kan ta emot någon 
belastning från industrin. Detta innebär 
att ett beslut måste komma under 2016 
om huruvida industrin själv ska hantera 
sitt processvatten, något som många 
verksamheter gör idag, eller om ytterli-
gare stora investeringar ska genomföras 
på reningsverket för att möta industrins 
produktionsökningar.

Även i Landskrona pågår en diskussion 
mellan NSVA, kommunen och ett stort 
livsmedelsföretag där företaget vill ex-
pandera och öka sin produktion omgå-
ende, en belastning som Lundåkraverket 
idag inte klarar eller har tillstånd att ta 
emot. Även här måste beslut tas om 
huruvida industrin själv ska hantera sitt 
processvatten eller om Lundåkraverket 
ska byggas ut.

Arbetet med remissen från Vattenmyn-
digheten gällande åtgärdsprogram för 
våra vattendrag pågår. Det är av vikt att 
NSVA är delaktiga i detta arbete bland 
annat då föreslagna åtgärder i många 
fall är orimliga ur kostnadssynpunkt och 
även ur resultatsynpunkt.

Framtid
När det gäller spillvattenreningen har 
inte mycket hänt kravmässigt sedan 
kvävereningskravet kom på 1990-talet. 
Naturvårdsverket har tidigare lämnat 
in ett förslag till regeringen där större 
och hårdare krav ställs på bland annat 
slammet. Om detta förslag går igenom 
kommer vattentjänstverksamheten att 
ställas inför stora processförändringar 
och kostnader, för att fortsatt kunna 
hantera det inkommande vattnet och 
slamprodukterna. Svar i ärendet vän-
tas under våren 2016.

Arbetet med saneringsplaner (det vill 
säga separering av avloppsledningar 
till separata system för spillvatten och 
dagvatten) blir allt viktigare ur energi-
synpunkt, men dess främsta uppgift 
är att förbättra funktionen vid renings-
verken samt pumpstationerna och 
därmed minimera negativ påverkan på 
omgivningen. Ett eventuellt krav på att 
minska bräddningarna från avlopps-
anläggningarna skulle innebära ett 
ytterligare större fokus på sanerings-
åtgärder. Frågan har aktualiseras i och 
med sommarens fokus på dagvatten-
kvalitén.

Som ett miljöföretag kommer NSVA 
även fokusera på att försöka minska 
miljöpåverkan genom energioptime-
ring, arbeta för minskade utsläpp av 
växthusgaser samt bedriva ett aktivt 
uppströmsarbete. Detta arbete styrs 
dock av givna resurser samt kommu-
nernas vilja. Detta arbete tydliggörs i 
produktbladen. 

Den närmaste tidens övertäckning av 
bassängerna på Öresundsverket för 
att förhindra negativ påverkan på om-
givningen kommer att kräva ett stort 
engagemang från bolaget.
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Att dagvattenfrågorna inte enbart 
handlar om VA utan är avgörande 
för hela kommunens stadsplanering 
präglade även under 2015 NSVAs 
arbete med kommunernas 
planeringsenheter.

En viktig del av dagvattenarbetet 
2015 var att fortsätta skapa samsyn 
med kommunernas planeringsenheter 
om dagvattenfrågornas ställning i 
planeringsarbetet. Efter Boverkets 
förtydligade under 2014, kring hur 
planbestämmelser bör formuleras 
för att få nödvändigt stöd i lagen, har 
regeringen under slutet av 2015 tillsatt 
en utredning om hur bebyggd miljö 
och markanvändning kan anpassas till 
ett förändrat klimat. Utredningen ska 
bland annat svara på om nuvarande 
lagstiftning behöver ändras för att 
tydliggöra ansvar och finansiering av 
klimatanpassningsåtgärder. NSVA 
och ägarkommunerna arbetar vidare 
med att förtydliga dagvattenfrågan i 
detaljplanerna enligt tidigare och ser 
fram emot förtydligande i frågan.

Viktiga händelser under året

Under 2015 kom vi äntligen i mål 
med beslut om att alla kommuner 
inom NSVA ska ha en VA-taxa 
som följer lagstiftnings- och 
redovisningsnormerna samt även 
omfattar dagvattenavgifter. Sist ut var 
Båstads kommun där mycket arbete 
har lagts ned på att ta fram en enkel, 
tydlig och rättvis taxekonstruktion 
utifrån de olika nyttigheterna, trots att 
de flesta kunderna i kommunen inte 
har någon vattenmätare.

Även anläggningstaxan genomgick 
en översyn och justering i Svalövs och 
Båstads kommun under året. Övriga 
kommuners anläggningsavgifter 
kommer ses över enligt plan i 
affärsplanen.
 
Samtliga kommuner inom NSVA har en 
dagvattenpolicy och numera arbetar 
vi för att ta fram mer detaljerade och 
operativa dagvattenplaner som mer 
används som ett arbetsverktyg internt 
både i kommunerna och på NSVA. 
Dagvattenplanen för Helsingborgs 
stad antogs under året och 
dagvattenplaner för Landskrona och 
Åstorp ligger hos respektive kommun 
för beslut. 

Samtliga kommuner har föreslagna 
riktvärden för dagvattenutsläpp 
till recipient vilka NSVA följer vid 
framförallt nyexploateringar. I sällsynta 
fall där det kan anses lämpligt 
kan riktvärden och åtgärd även 
genomföras i befintliga områden. 

NSVA har under 2015 köpt ett 
GIS-system, ArcGis, för hantering 
och bearbetning av GIS-data för 
utredare och driftspersonal. Systemet 
har implementeras under 2015 och 
redan nu upplever vi bättre spridning 
och tillgänglighet av kvalitetssäkrad 
geografisk information internt inom 
NSVA. 

OMHÄNDERTA DAGVATTEN
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Under 2015 har avdelningen 
Kundnära tjänster gått igenom 
sitt första elddop i och med att 
NSVA tog över faktureringen av 
brukningsavgifter för Helsingborgs 
stad från Öresundskraft. Antalet 
kunder som faktureras från 
NSVA nästan fördubblades, vilket 
prövade både organisation och 
systemlösningar.  

Under 2014 förberedde vi oss för 
övertagandet genom att organisera 
avdelningen så att det skulle vara 
enkelt för kunden att komma i kontakt 
med rätt funktion. Vi automatiserade 
även en del funktioner i våra adminis-
trativa system för att minska mängden 
manuellt arbete. 

Under 2015 har vi fortsatt arbeta med 
stort fokus på verksamhetsutveckling 
avseende automatisering av arbets-
uppgifter, införande av nya tjänster, 
enklare tillgång till information och 
paketering av tjänster så att vi kan 
erbjuda samma tjänster i alla våra 
ägarkommuner. 2015 har varit ett tufft 
år och vi har inte hunnit lika långt i vår 
verksamhetsutveckling som vi hade 
önskat, men vi är en bra bit på väg 
och kommer att fortsätta med samma 
fokus under 2016.

Viktiga händelser under året

KUNDNÄRA TJÄNSTER
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Hantering av kundens ärende
Många av våra kunder kontaktar 
oss via telefon för att få hjälp med 
sitt ärende, och den vägen in till oss 
kommer även i fortsättningen att vara 
viktig, men vi arbetar löpande med att 
göra det enkelt för kunden att hitta 
den information den söker och kunna 
göra sina ärenden när som helst, utan 
att behöva kontakta oss via telefon. 

Vi har strukturerat om vår växeltelefoni 
för att det ska vara enkelt för kunden 
att komma till rätt funktion, infört 
köhantering samt en lösning som inne-
bär  att kunden kanfå möjlighet att bli 
uppringd. I samband med de föränd-
ringarna har vi också infört lösningar 
för att kunna mäta varifrån kunden 
ringer och vad de frågar om. 

KUNDNÄRA TJÄNSTER

För att kunden snabbt ska komma i 
kontakt med rätt funktion har vi flyttat 
arbetsuppgifter mellan våra grupper 
och infört två nivåer av kundservice-
funktioner.

Under 2015 har vi totalt hanterat 
cirka 37 000 samtal till någon av våra 
kundservicefunktioner, jämfört med 
ungefär 27 000 samtal 2014. Sam-
tidigt har vi nästan fördubblat antalet 
kunder som vi fakturerar från ungefär 
22 500 (2014) till 44 000 (2015). 
Antalet samtal i relation till mängden 
fakturakunder  visar att vårt arbete 
med att tillgängliggöra och tydliggöra 
information och kommunicera proak-
tivt med våra kunder ger effekt. Antal 
samtal per kund var 2015 0,96 jämfört 
med 1,26 2014.

KUNDNÄRA TJÄNSTER - ÖVERGIPANDE

Aktivitet, antal samtal Totalt (år) Besvarade Mål 2015

1:a linje växel 17 121 91,3% 95%

1:a linje kundservice 9 997 79,1% 95%

2:a linje mätarservice 3 762 95,8% 95%

2:a linje fakturaservice 3 322 98,2% 95%

2:a linje anslutningsgruppen 1 439 88,4% 95%

Beredskap 16.30–08.00 1 270 95,5% 95%
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Viktiga händelser under året

KUNDNÄRA TJÄNSTER

Enklare för kunden
Under 2015 har vi genomfört en rad förbättringar för att underlätta får våra kunder 
att komma i kontakt med oss och att enkelt hitta den information de söker. 

Exempel på förbättringar utöver växeltelefonisystemet är att vi i de kommuner där 
NSVA fakturerar brukningsavgiften infört en lösning för årsavläsning av vattenmäta-
re där kunden kan välja att skicka in avläsningen via sms, webb eller brev. Lösning-
en medför att vi snabbare får in årsavläsningarna samt att vi kan se hur många som 
väljer att skicka in sin avläsning elektroniskt. Under 2015, som var första året som 
vi använde lösningen i alla kommuner, valde45 procent att skicka in sina avläsningar 
via webb eller sms. 

Vi har också fört in en lösning för att kunna skicka vykort, mail eller sms till kunden 
vid planerade eller akuta driftstörningar. Under 2015 har vi skickat 8 800 sms och 
800 vykort för att informera kunder om planerade eller akuta driftstörningar.

Utöver det så har vi testat en lösning för att förbättra mobiliteten för arbetsorder till 
vår fältpersonal, som också minskar vår administration kring bokning av mätarbyten 
och utskick av bokningar. Via tjänsten får kunden påminnelse via sms dagen innan 
sin bokade tid samt bekräftelse via vykort, mejl eller sms efter utfört arbete. För-
hoppningen är att påminnelsen ska innebära att vi får färre förgävesbesök.

För att minska antalet frågor kring fakturan har vi infört en ny, tydligare fakturalay-
out i de kommuner där NSVA hanterar faktureringen av brukningsavgifter. Vi har 
även infört en ny layout på kundbladet som nu också når våra e-fakturakunder som 
en pdf-bilaga med e-fakturan. 
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VIKTIG INFORMATION
OM DITT VATTEN

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB  |  BOX 2022  |  250 02 HELSINGBORG  |  010-490 97 00  |  KUNDSERVICE@NSVA.SE  |  WWW.NSVA.SE

Samma tjänst oavsett kommun
I samband med att NSVA tagit över hanteringen av kundärenden och fakturering 
från respektive kommun under åren så har en del av de gamla rutinerna i kom-
munerna levt kvar, vilket gjort att vi har haft olika sätt att göra samma sak på. Det 
har inneburit att vi inte alltid levererat samma service i alla kommuner vilket varit 
en begränsning. Vi har därför påbörjat ett arbete med att säkerställa att vi levere-
rar samma tjänst, på samma sätt i alla våra kommuner. På avdelningen Kundnära 
tjänster arbetar vi internt med begreppet ”The NSVA way” som syftar till att leverera 
tjänsten på ett sätt, rätt sätt, smart sätt, vårt sätt. 

Exempel på saker vi enhetliggjort är fakturalayout, fakturafrekvens, erbjudande om 
betalningslösningar, rutin för avstängning till följd av  bristande betalning, inkas-
sohantering, information vid driftstörningar, mobilitetslösning för fältpersonal och 
mätarbyten på flerfamiljshus. Under hösten har vi tittat på rutiner för hantering vid 
trasiga servisventiler, regnmätare, vattentankstationer och krav på mätarplatsens 
utformning. 

Vi har också fört in en gemensam mätarnummerserie för NSVA så vi kan använda 
alla mätare i alla kommuner, vilket kommer att förenkla vår administration och hante-
ring. Tidigare hade vi unika mätarnummerserier för varje kommun.

Vi har ändrat fakturafrekvenserna i alla kommuner som faktureras av NSVA. Privat-
kunder får som standard en faktura per kvartal, medan näringsidkare får en faktura 
per månad. Vill en privatkund ha månadsfaktura så erbjuder vi det utan kostnad. I 
samband med den förändringen har vi också säkerställt att vi kan erbjuda samma 
tjänster till kunder i alla kommuner. Detta innebär bland annat att vi nu kan skicka 
elektroniska fakturor till alla företag, oavsett kommun. 

För att följa regelverket gällande utesittningstider för kommunernas vattenmätare 
har vi under 2015 tagit fram plan och kostnader för att åtgärda de backloggar för 
mätarbyten som finns i varje kommun åren 2016-2018. 

Under våren så släppte vi en ny responsiv version av vår externa webbplats för att 
kunden enklare ska hitta information oavsett om de surfar in via en mobil, surfplatta 
eller dator. Under hösten har vi arbetat med att ta fram ytterligare information för att 
förenkla för kunden, med målsättningen att bli VA-Sveriges bästa webb.
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Rätt kostnader
Vi har fortsatt arbeta med att hitta 
lösningar för att sänka kostnader för 
exempelvis utskick och fakturor. Den 
nya lösningen för årsavläsning har 
sänkt kostnaden för utskick av avläs-
ningskort och för varje kund som väljer 
att ta emot avläsningskortet elektro-
niskt sparar vi ungefär 3 kr i porto 
och utskriftskostnad. Vi har också 
förhandlat om avtalen för elektroniska 
fakturor, vilket sänkt kostnaderna per 
elektronisk faktura. 

För varje kund som väljer elektronisk 
faktura sparar vi 2-3 kr per utskickad 
faktura. Vi kan idag erbjuda elektro-
niska fakturor i form av e-postfaktura, 
e-faktura samt Svefaktura (till företag). 
Idag aviserar vi autogiro via en pap-
persfaktura men tittar på alternativa 
lösningar där också för att sänka 
kostnaden. I dagsläget har 25 procent 
av våra kunder valt att ta emot faktu-
ran elektroniskt, en bra siffra men som 
kan bli bättre. 

Verktyget för planering av mätarby-
ten hoppas vi också ska ge en positiv 
effekt form av färre kilometer per 
ärende,  vilket påverkar både kostna-
der och miljö.

Viktiga händelser under året

KUNDNÄRA TJÄNSTER

Rent vatten. Ett jobb för livet.
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Om NSVA 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar  

för den kommunala VA-verksamheten i Bjuv, Båstad,  

Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp och ägs  

gemensamt av dessa kommuner.

Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution,  

avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, 

samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Box 2022, 250 02 Helsingborg.

Tel 010-490 97 00. www.nsva.se

Autogiro

Betala dina fakturor enkelt och bekvämt

Medgivande till betalning 

via Autogiro 

Undertecknad (”betalaren”),  

medger att betalning får göras  

genom uttag från angivet konto 

eller av betalaren senare angivet 

konto, på begäran av angiven 

betalningsmottagare för  

betalning till denne på viss dag 

(”förfallodagen”) via Autogiro. 

Betalaren samtycker till att  

behandling av personuppgifter 

som lämnats i detta medgivande 

behandlas av betalarens  

betaltjänstleverantör, betalnings-

mottagaren, betalningsmottaga-

rens betaltjänstleverantör och 

Bankgirocentralen BGC AB för 

administration av tjänsten. 

Personuppgiftsansvariga för 

denna personuppgiftsbehandling 

är betalarens betaltjänstleverantör, 

betalningsmottagaren samt 

betalningsmottagarens betal-

tjänstleverantör. Betalaren kan när 

som helst begära att få tillgång till 

eller rättelse av personuppgifterna 

genom att kontakta betalarens 

betaltjänstleverantör. Ytterligare 

information om behandling av 

personuppgifter i samband med 

betalningar kan finnas i villkoren 

för kontot och i avtalet med  

betalningsmottagaren. Betalaren 

kan när som helst återkalla  

sitt samtycke, vilket medför att 

tjänsten i sin helhet avslutas.

JA!

Klipp av längs den prickade linjen, vik ihop, tejpa och posta, portot är betalt. Du kan också lägga 

talongen i ett kuvert och skicka till: NSVA, Svarspost 20557610, 258 00 Helsingborg  

(Du behöver inte sätta på frimärke)

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer och ort

Kontoinnehavarens personnummer | organisationsnummer

Kundnummer (se din faktura)

Bank

Clearingnummer 

Bankkonto

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Jag vill att mina fakturor från Nordvästra Skånes  

Vatten och Avlopp AB, org nr 556765-3786, för 

samtliga anläggningar betalas via autogiro.

e-faktura

Rent vatten. Ett jobb för livet.
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Om NSVA 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar  

för den kommunala VA-verksamheten i Bjuv, Båstad,  

Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp och ägs  

gemensamt av dessa kommuner.Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution,  

avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, 

samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 2022, 250 02 Helsingborg.Tel 010-490 97 00. www.nsva.se

& Autogiro
Betala dina fakturor enkelt och bekvämt

Medgivande till betalning via Autogiro 

Undertecknad (”betalaren”),  medger att betalning får göras  genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet 
konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för  betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. 

Betalaren samtycker till att  behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande 
behandlas av betalarens  betaltjänstleverantör, betalnings-mottagaren, betalningsmottaga-rens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. 

Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling 
är betalarens betaltjänstleverantör, 
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betal-tjänstleverantör. Betalaren kan när 

som helst begära att få tillgång till 
eller rättelse av personuppgifterna 
genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare 

information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren 
för kontot och i avtalet med  betalningsmottagaren. Betalaren 

kan när som helst återkalla  sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

JA!

Klipp av längs den prickade linjen, vik ihop, tejpa och posta, portot är betalt. Du kan också lägga 

talongen i ett kuvert och skicka till: NSVA, Svarspost 20557610, 258 00 Helsingborg  

(Du behöver inte sätta på frimärke)

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer och ort

Kontoinnehavarens personnummer | organisationsnummer

Kundnummer (se din faktura)

Bank

Clearingnummer 

Bankkonto

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Jag vill att mina fakturor från Nordvästra Skånes  

Vatten och Avlopp AB, org nr 556765-3786, för 

samtliga anläggningar betalas via autogiro.

e-faktura

”För varje kund
som väljer elektronisk 
faktura sparar vi 2–3 kr 
per utskickad faktura.”
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Under året har vi arbetat löpande 
med intern och extern kommunika-
tion. Här följer en kort redovisning 
av vårt kommunikationsarbete. För 
kommunspecifika aktiviteter, se 
respektive kommunavsnitt.

Extern webbplats - nsva.se. Webben 
är vår viktigaste kommunikationskanal. 
Under våren gjorde vi om den så 
att den fungerar bättre för dem 
som besöker den från mobiltelefon 
eller surfplatta, den är nu så kallat 
responsiv (anpassar sig efter 
besökarens skärmstorlek). I samband 
med det gjordes även en översyn av 
allt innehåll. Totalt under året hade 
nsva.se 128 513 besök, vilket är 
nästan 20 procent fler än under 2014. 
Av dessa kom 41 procent från en 
mobiltelefon eller surfplatta. 

VA-fakturan och kundblad. En annan 
viktig kommunikationskanal är VA-
fakturan, som vi under 2015 gjort om 
så att den är enklare och lättare att 
förstå. NSVA sköter från 2015 VA-
faktureringen i kommunerna Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Landskrona och 
Svalöv, totalt cirka 44 000 kunder. 
Med fakturan från NSVA bifogar vi 
fyra gånger per år ett kundblad med 
nyttig information, från och med i år 
bifogas det även som pdf-fil till dem 
som valt e-faktura.

Driftinformation. Vår kundservice 
publicerar löpande information om 
akuta och planerade driftstörningar 
och VA-projekt på nsva.se/driftinfo 
samt meddelar lokal media och berörd 
kommun. Utanför kontorstid sköter 
vår jour detta, vilket innebär att vi 
har uppdaterad driftinformation på 
webben dygnet runt. Under året har 
vår kundservice börjat att skicka SMS 
och vykort till våra kunder vid större 
planerade leveransstörningar. Vi har 
även vid några tillfällen skickat SMS 
vid akuta leveransstörningar. Detta 
är uppskattat och något vi kommer 
att arbeta mer systematiskt med 
kommande år. 

Aktivitet Totalt

Pressmeddelande 63 st

Medieexponering NSVA 737 st

Besök nsva.se 128 513 st

Andel mobilbesök nsva.se 41,1 %

Antal "Gillare" på facebook 481 st

KOMMUNIKATION/INFORMATION

KOMMUNIKATION
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Viktiga händelser under året

Sociala medier. Genom våra sociala medier-kanaler på Facebook, Twitter och 
LinkedIn når vi ut ytterligare med information till kunder och intressenter. Under 
året har vi ökat andelen som gillar och följer oss i alla dessa kanaler, särskilt på 
Facebook där vi vid årets slut hade nästan 500 följare. Målgrupperna är lite olika, 
LinkedIn används framförallt vid rekrytering och profilering av oss som arbetsgivare, 
medan Twitter mer fungerar som nyhetsspridare och Facebook används för dialog, 
varumärkesbyggande samt förstås även för informationsspridning. 

I de sociala medierna är kommunikationen i hög grad användargenererad. Detta 
medför nya möjligheter att skapa och sprida egen kommunikation på ett enkelt och 
kostnadseffektivt sätt. Vi har under hösten testat att ”sponsra” en del inlägg på 
Facebook, vilket till en ringa kostnad gett god spridning.

Film och animation. Vi har under året 
producerat en animation om hur VA-
system fungerar vid kraftigt regn. Vi 
har även gjort några enkla egna filmer, 
som vi publicerat och spridit. Dessa 
går alla att se på vår YouYube-kanal.

KUNDNÄRA TJÄNSTER

Press och PR. Via vårt pressrum 
på Mynewsdesk har vi skickat 63 
pressmeddelande och nyheter under 
2015. Pressmeddelanden går ut per 
mejl till utvalda e-postmottagare och 
prenumeranter samt sampubliceras 
på Twitter, Facebook och vid större 
nyheter även på LinkedIn. Sedan juni 
publiceras de också automatiskt på 
nsva.se. 

Under året har det gjorts 737 artiklar, 
nyhetsinslag eller notiser om NSVA, 
till ett uppskattat PR-värde på nästan 
20 miljoner kronor. (PR-värdet är 
ett fiktivt värde som baseras på 
annonsvärdet.)
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Nätverk och samarbete. Liksom tidigare år har NSVA deltagit i Svenskt Vattens 
mensammakommunikationsaktiviteter, bland annat Stora Biltvättarhelgen, Kran-
vattentävlingen och Världstoalettdagen. I samband med detta har branschen fått 
mycket uppmärksamhet för sina frågor. Vår kommunikationsansvarig ingår sedan 
2012 i kommunikationsgruppen på Svenskt Vatten samt är aktiv i nätverket för VA-
kommunikatörer i landet, dels vid fysiska träffar dels via en Facebookgrupp.

Vår kommunikationsansvarig ingår i flera andra nätverk, exempelvis kriskommuni-
katörer i Skåne Nordväst, och samarbetar tätt med kommunikatörerna i NSVAs sex 
ägarkommuner samt på VA Syd och Sydvatten.

Stora biltvättarhelgen. I samband 
med Stora biltvättarhelgen 25-26 
april hade NSVA en bannerkampanj 
på hd.se samt ett par annonser 
i tryckta HD. Vi gjorde även ett 
utskick till fordonstvättar i våra sex 
kommuner med information om 
Stora biltvättarhelgen samt spred 
information via sociala medier.

Kranvattentävlingen. I samband med 
kranvattentävlingen gjorde NSVA 
en PR-kampanj via sociala medier. 
Kampanjen bestod av tre artiklar 
på vår webbplats om de tävlande 
kommunernas vatten och några av 
medarbetarna som arbetar med 
dricksvattnet i respektive kommun. 
Inlägg med länk till artiklarna 
publicerades på NSVAs Facebooksida. 
Totalt hade dessa tre Facebookinlägg 
drygt 13 000 visningar och artiklarna 
på webben besöktes mer än 300 
gånger dessa dagar. 

Informationskampanj med fokus på 
beteendeförändring. Under hösten 
hade vi en informationskampanj för 
hushåll för att öka kännedomen 
om vad som är ok att spola ut i 
avloppet. Huvudtemat var ”Bara 
kiss, bajs och toapapper i toan”. 
Kampanjen syntes på stadsbussarna 
i Helsingborg och Landskrona 
(både baksides- och fönsterskyltar), 
bannerannons på hd.se, annonser 
i Helsingborgs Dagblad, PR via 
pressmeddelande och i sociala medier 
samt via kommunernas egna kanaler 
som till exempel webbplatser och 
informationssidor i lokal media.

Fettrattar. För att göra det lättare 
att samla flytande matfett, samt 
informera om vikten av att inte spola 
ner matfett i avloppet, har vi beställt 
en fettratt som vi delar ut till kundervid 
olika evenemang. Fettratten har även 
gått att hämta i kommunhusen i våra 
ägarkommuner.
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Inom Sweden Water Research 
bedrivs forsknings- och utveck-
lingsprojekt som knyter an till de 
tre ägarnas (NSVA, VA Syd och 
Sydvatten) behov. Satsningar som 
görs har alltid i syfte att bidra till 
ägarnas framtida utmaningar.

Genom ett fokuserat forsknings- 
och utvecklingsarbete kan NSVA 
bidra till att ta fram lösningar för 
att klara sina framtida utmaningar. 
Forskningsansvarig träffar regelbundet 
bolagets specialister för utbyte 
av tankar, idéer och behov. Detta 
säkerställer att forskningsaktiviteterna 
väl kopplar samman till de behov 
verksamheten har.

Ambitionen är att NSVAs personal 
ska få möjlighet att engagera sig i 
liten eller stor utsträckning på olika 
sätt i projekt som intresserar och 
utvecklar personalen. Under året har 
flera projekt genomförts inom Sweden 
Water Research och NSVAs personal 
deltog aktivt i några av dem.

Viktiga händelser under året

Statusbedömning av ledningsnät
I ett samarbete mellan forskare, näringsliv, VA- och fjärrvärmebolag utvecklar och 
testar vi fem nya metoder och tekniska lösningar för att statusbedöma ledningsnät 
med metoder som inte kräver att ledningar grävs upp. Vi identifierar dessutom 
vilka data som behöver samlas in, utöver de som kommer från de nya metoderna. 
Vi sammanför därefter data från de nya metoderna med data som ledningsägarna 
redan samlar in, samt extern data som är relevant för ledningens skick, till 
exempel grundvatten, trafikmängder eller nederbörd. Målet är sedan att skapa en 
statusbedömningstjänst som visuellt visar för ledningsägaren precis var en nedgrävd 
ledning är försvagad så att förebyggande underhåll kan ske.

Enzym i dricksvatten som indikator 
på bakteriell belastning 
Den allmänt använda tekniken för 
att påvisa bakterier i dricksvatten är 
odling på olika substrat. Metoden 
är tidskrävande och ger en mycket 
ofullständig information. Dessutom 
påvisar denna teknik endast 
några procent av totalantalet 
mikroorganismer. Ett alternativ till 
bakterieodling för att kontrollera 
bakteriebelastningen i dricksvatten 
är bestämning av bakterieenzymer. 
Denna metod ger utslag omgående 
och kommer i projektet att utvärderas. 
Vatten från NSVA kommer att 
användas i flera av testerna.

FORSKNING OCH UTVECKLING
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Läkemedelsrening
Våra reningsverk är inte konstruerade för vare sig nedbrytning eller avskiljning 
av läkemedelsrester eller andra svårnedbrytbara organiska ämnen. Effektiv 
reduktion av dessa ämnen förutsätter kompletterande reningsmetoder. I Tyskland 
och Schweiz finns idag ett antal fullskaleanläggningar i drift för reduktion av olika 
mikroföroreningar och det är viktigt att följa den utvecklingen. Vi har därför genomfört 
en studieresa till Schweiz och Tyskland för att dra lärdom av erfarenheter från olika 
existerande fullskaleinstallationer, baserade antingen på aktivt kol eller ozon. 

Reduktionsnivåerna för olika mikroföroreningar hänger ihop med reningsverkens 
processutformning. Det är därför viktigt att utvärdera olika tekniker i olika kontexter, 
att utreda vilka kompletterande reningsmetoder som passar till olika anläggningar 
och varför. Pilotförsök vid olika reningsverk är därför viktigt. Maja Ekblad har deltagit 
sedan projektets start och under året har vi hon anställts som doktorand i Sweden 
Water Research. 

FORSKNING OCH UTVECKLING

Future City Flow steg 1
Under året har vi i ett konsortium tillsammans med Gryaab, Göteborg Kretslopp 
och Vatten, DHI, CactusUtilities, Lunds Universitet, 4IT AB, WIN och Swepur 
vidareutvecklat arbetet med modellering och optimerad styrning. Syftet är att styra 
våra avloppsvattensystem bättre så att vi kan minska källaröversvämningar och 
bräddningar. Planen är att starta med en pilot i Helsingborg. Inom Future City Flow 
ska vi dessutom utveckla ett informations- och beslutsstödsystem som kan beskriva 
sammanhangen mellan aktion och verkan på ett tydligt och pedagogiskt sätt. 
Beslutsstödsystemen ska vara applicerbart i små och stora städer men vi börjar testa 
i pilotskala i Göteborg. Idéerna har redan presenterats på NordIWAs avloppskonferens 
som hölls i Bergen i Norge under hösten och mottogs med stort intresse.
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Beredskapsplanering för VA-ledningsnät
Genom ett samarbete mellan flera aktörer och intressenter deltar NSVA i 
insamlingen av erfarenheter av hur konsekvenserna av översvämningar i urbana 
områden kan reduceras med konkreta åtgärdsplaner. Vi hoppas att den här typen 
av riktlinjer kan underlätta det framtida planeringsarbetet och göra det lättare för 
NSVA att fortsätta planera för nyinvestering och reinvestering av ledningsnätet.

RECO LAB
Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, under året beviljat närmare fyra miljoner 
kronor i bidrag till projektet RECO LAB, som ska byggas på Öresundsverket 
i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan 
bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och 
toalettavfallet som ska införas i H+området i Helsingborg. Testbädden ska vara klar 
2019. Projektet kommer att drivas av NSVA tillsammans med Helsingborgs stad 
Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) och en mängd partners.

Testbädden RECO LAB skapas i direkt anslutning till en toppmodern 
utvecklingsanläggning intill stadsförnyelseområdet H+. Den ska vara en öppen, 
fysisk och virtuell testmiljö och mötesplats för privata och offentliga aktörer 
tillsammans med akademin. Där utvecklas nya tekniska lösningar och tjänster 
inom vatten och avfall i förbindelse med att ett unikt sorterande avlopps- och 
avfallssystem installeras. Detta ger möjligheter för hållbara processer och lösningar 
för både NSVA och för framtidens städer.

Viktiga händelser under året

FORSKNING OCH UTVECKLING
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Övervakning och uppföljning
Under året har fortsatt arbete pågått med uppgraderingen av övervakningssystemet 
och tillhörande aktiviteter. Ett nytt och modernare system ger stora möjligheter, 
men belyser också tidigare brister på standardisering och avsaknad av data. Just 
detta har vi därför startat ett gediget arbete med. Vi samlar in mycket data från 
våra anläggningar och vår verksamhet med hjälp av systemet och den lagras i en 
databas, utmaningen nu är att på ett enkelt sätt generera relevanta rapporter som 
kan användas för uppföljning och förbättringsarbete i verksamheten. Parallellt med 
detta pågår ett arbete med att förbättra mätning och övervakningen i hela NSVA.

Under 2015 slutförde två universitetsstudenter följande examensarbeten 
med stöd av medarbetare från NSVA:

EXAMENSARBETEN

Almqvist, Didrik (2015).  
”Evaluering av öppna dagvattensystem 
i Helsingborg vid kraftig nederbörd”

Öhrn Sagrelius, Pär (2015). 
”Sorterande avloppssystem: Kostnads- 
och nyttoanalys i stadsdelen H+, 
Helsingborg”
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Under 2015 har NSVA tagit två 
tunga ekonomisystem i drift – 
Agresso och Antura. 

Sedan NSVAs start 2009 har 
vi använt Helsingborg stads 
ekonomisystem. Det var en 
förutsättning för att kunna komma 
igång så snabbt som vi gjorde. Under 
2015 har Agresso installerats i NSVAs 
egen IT-miljö och vi kommer därför 
fortsatt inte ha något driftssamarbete 
med Helsingborg på ekonomisidan. 
Den 1 oktober togs Agresso i drift och 
innehåller funktioner för redovisning, 
reskontror och rapportering.

Vi har under året successivt också 
driftsatt investeringsstödet Antura. 
Systemet lägger grunden för en 
professionell styrning av den stora 
mängd investeringsprojekt vi varje år 
genomför för våra kommuner. 

IT-året har präglats av flera stora 
systemförändringar. Året inleddes 
med att vårt faktureringssystem 
utökades med en databas också för 
Helsingborgs VA-kunder. Vi har – 
förutom införande av ovan nämnda 
ekonomisystem – bland annat också 
uppgraderat vårt IT-system för drift- 
och övervakning till CactusEye samt 

Centrala stödfunktioner

installerat ArcGIS.
Genom att vi får allt fler IT-system 
har vi skaffat ny redundansmiljö för 
både klienthantering och vår SQL-
databashantering. Vi har också 
genomfört säkerhetsförbättringar 
enligt uppgjord plan.

Slutligen har vår IT-organisation 
fått en rejäl genomlysning. Genom 
arbete av en trainee från Familjen 
Helsingborgs traineeprogram har vi 
kartlagt upplevelse och behov hos 
avdelningarna samt under hösten 
beslutat om ett antal förändringar 
som kommer att genomföras under 
2016. Bland annat kommer det 
strategiska arbetet med IT:s roll i 
verksamhetsutvecklingen att stärkas.

I slutet av året har vi tillsammans 
med Helsingborgs stad påbörjat en 
översyn av vår arkivhantering, där den 
elektroniska arkiveringen också ingår.

EKONOMI
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NSVA har under 2015 haft 167 årsar-
betare, fördelat på 21 procent kvin-
nor och 79 procent män. Det betyder 
att andelen kvinnor har ökat med en 
procent under det gångna året. 

Sjuktalen ligger kvar på samma låga 
nivå som föregående år (1,4 procent), 
vilket är positivt. Arbetet med att 
behålla de låga siffrorna kommer 
fortsätta även framöver.

Varje månad genomförs samråds-
gruppsmöten med de fackliga organi-
sationerna där VD, personalchef och 
representanter för de fackliga organi-
sationerna deltar. När behov föreligger 
genomförs MBL-förhandlingar med 
berörd facklig organisation. Under 
2015 MBL-förhandlades en organi-
sationsförändring och två lokala avtal 
förhandlades fram.

Under året har en löneöversyn 
med tillhörande uppföljnings- 
och lönesamtal mellan chef och 
medarbetare genomförts. Under 
hösten genomfördes sedan 
utvecklingssamtal med tillhörande 
individuella utvecklingsplaner. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
fungerar mycket väl och 13 
arbetsmiljöronder har genomförts 
under året runtom på NSVAs olika 
arbetsplatser. Arbetsmiljökommittén 
har haft fyra möten under året. 
NSVA erbjuder enligt rutin 
hälsoundersökningar till sina 
medarbetare och under 2015 
har 54 medarbetare varit på en 
hälsoundersökning.

Under året har två olika typer av 
arbetsmiljöutbildningar genomförts. En 
för samtliga chefer och en för samtliga 
medarbetare inom NSVA. Inom 
vissa delar av driften har dessutom 
ergonomiutbildningar anpassade 
till gruppens specifika arbetsmiljö 
genomförts.

Under våren genomfördes 
medarbetarundersökningen Vågen, 
enligt AGERUS-metoden, för tredje 
gången. Även vid årets undersökning 
har resultat förbättrats från en redan 
bra nivå, vilket är glädjande.

PERSONAL

Ett stort antal rekryteringar har 
genomförts under året. Anledningen 
till rekryteringarna beror på 
vakanta tjänster sedan tidigare, 
ersättningsrekryteringar när någon 
valt att lämna bolaget för andra 
utmaningar samt pension.  

Stort fokus inom HR 2015 har 
varit att avsluta arbetet med 
Personalhandboken som finns att 
tillgå via intranätet. Arbetet med 
att underhålla och uppdatera är ett 
ständigt pågående arbete, men under 
2015 har projektet att sätta samman 
en Personalhandbok avslutats. Syftet 
med Personalhandboken är att 
underlätta chefer och medarbetares 
arbete kopplat till HR-relaterade 
frågor.
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Under 2015 har vi haft tolv 
händelser som är dokumenterade 
som kris, exempelvis storm, regn 
och kokning av dricksvattnet i 
Grevie. Vid sex av dessa tillfälle 
har delar av krisgruppen samlats, 
övriga händelser har hanterats av 
TiB (tjänsteman i beredskap) och av 
linjeorganisationen.

NSVA har tillsammans med bland annat 
Folkhälsomyndigheten varit med och 
tagit fram ett statistikverktyg som med 
hjälp av 1177s databas larmar om det 
förekommer tecken på en vattenburen 
smitta.

NSVA ingår i kriskommunikations-
nätverket för Familjen Helsingborgs 
kommuner och har under året 
medverkat vid två möten och en 
kriskommunikationsövning. Via 
nätverket utbyts och samordnas 
information snabbt vid krissituationer 
som exempelvis storm, kraftig 
nederbörd och högt vattenstånd.

Verksamhetssystem
NSVA genomgick en extern revision 
i februari och är fortsatt certifierade 
enligt ISO 9001 och ISO 14001. En 
trainee från Familjen Helsingborgs 
traineeprogram började i september 
2015 att arbeta med att utveckla 
vårt verksamhetssystem. Under 2015 
utvecklades ett nytt avvikelsesystem 
som kommer att lanseras i början av 
2016.

Säkerhet
En extern säkerhetsrevision genom-
fördes på Örbyverket och Öresunds-
verket. Båda platserna har kraftigt 
förbättrat sig jämfört med 2014.

KRIS OCH SÄKERHET

Centrala stödfunktioner
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KOMMENTAR TILL EKONOMISKT UTFALL 

Det ekonomiska utfallet för Ekonomi, IT och Administration stämmer väl med den 
budget som lagts. Kostnaden för införande av nytt ekonomisystem riskerade under 
året att spräcka budgeten, men när året slutligen summerades stannade överdraget 
på totalt 18 tkr.

Det finns fyra avvikelser mot budget inom området Personal som är värda att kommen-
tera och det är konsultkostnader, kompetensmarknad, företagshälsovård och rekrytering. 
Kostnaden för konsultkostnader i samband med lönekartläggningen/arbetsvärderingen 
blev lägre än förväntat då endast mindre justeringar behövde göras under året. 

Under året var planen att se över vårt material som vi använder oss av vid arbets-
marknadsdagar och dylikt. Vi valde dock att skjuta detta ett år fram i tiden då vi har 
påbörjat ett samarbete i dessa frågor med Sydvatten och i framtiden förhoppningsvis 
även med VA Syd. 

Kostnaden för företagshälsovård blev lägre än förväntat under året. Våra låga sjuktal 
är en förklaring samt att vi inte genomfört några större utredningsuppdrag på grupp-
nivå. Då vi i dagsläget har ett gynnsamt rekryteringsläge har vi inte behövt annonsera 
i den omfattning vi hade räknat med.
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Året som gått med våra kundkommuner – Bjuv

Avläsning av fjärravlästa mätare i mätarbrunn. Testen av fjärravlästa mätare i 
mätarbrunn i Bjuvs kommun fortsätter. Avläsningen av brunnarna som tidigare kunde 
ta 2-3 dagar för två mätartekniker gjordes nu på några timmar. Denna lösning har 
förbättrat arbetsmiljön avsevärt.

Årsavläsning via mobiltelefon. Under 2015 skickades avläsningskort för årlig 
mätaravläsning via NSVAs nya tjänst, där möjlighet finns att lämna sin mätarställning 
via webb och mobil, ut till kunderna i Bjuv. Totalt under 2015 har vi fått in avläsningar 
på 90 procent av mätarna,  varav 42 procent via dator eller mobiltelefon. Av de 
som lämnat sin avläsning har 30 procent lämnat sitt mobilnummer för att få 
avläsningskortet elektroniskt vid nästa tillfälle. 

Test av mobilt arbetsorderssystem för mätarbyten och arbetsorder. Under 
hösten har vi testat ett mobilt arbetsorderssystem för mätarbyten och mätarbundna 
arbetsorder i Bjuvs kommun. Testet av systemet föll väl ut och effektiviserar vårt 
utförande av planering, bokning/ombokning, påminnelse och återrapportering. 
Systemet förs in i övriga kommuner där NSVA fakturerar brukningsavgifterna från 
1/1 2016.

Ny fakturalayout, fakturafrekvens och betalningslösningar. Under hösten 
infördes en ny tydligare fakturalayout för fakturering av brukningsavgifter i Bjuvs 
kommun. I samband med det säkerställdes att vi kan erbjuda fler elektroniska 
betalningslösningar också till kunder i Bjuvs kommun. Konsumenter får nu sin 
faktura en gång per kvartal och näringsidkare en gång per månad. 

KUND OCH KOMMUNIKATION

Aktivitet Totalt år Andel %

Antal anläggningar 4 453

Antal kunder 4 189

Antal mätare 4 432

Kundservice  

Antal inkomna VA-anmälningar 37

Antal nya anläggningar klara för fakturering 24

Antal hanterade ägarbyten 225

Antal anmälda källaröversvämningar 4

Fakturaservice

Skickade fakturor 20 907

Skickade påminnelser 1 070 5,1%

Ärende till inkasso 520 2,5 %

Ärenden till avstängning 49 0,2%

Mätarservice

Mätarbyten 442 102,1 %

Förgävesbesök 85 16,1 %

Besök per mätarbyte 1,19

Övriga mätarärenden 246

Kontrollerade mätare 461 104,3 %

Felaktiga mätare vid kontroll 19 4,1 %

ÅRSSAMMANSTÄLLNING: BJUV
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KUND OCH KOMMUNIKATION

Utöka verksamhetsområdet
Detaljplaner som vi har arbetat med 
under året är Bjuv 3:3, Valleberga 
2:139 och Selleberga 17:1. NSVA 
har under våren aktivt deltagit i 
dialogmötena till planprogram för 
Ekeby. I dialogmötena har tjänstemän, 
politiker, företagare och boende 
deltagit i blandad grupp för att 
tillsammans skapa samhällenas 
framtid.

LEVERERA DRICKSVATTEN

Undersökning om vattenkvalitet. 
Under hösten gjordes en 
kundundersökning gällande 
vattenkvaliteten i Bjuvs kommun. 

Test av icepigging. I samband med 
testet av ispiggning bjöd vi in media 
för pressvisning, vilket gav mycket bra 
publicitet både för NSVA och Bjuvs 
kommun.

Ny i stan.  Annons i tidningen 
”Nyinflyttad” som skickas till alla som 
flyttar till Bjuv under året.
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Året som gått med våra kundkommuner – Bjuv

och miljööverdomstolen att man inte 
beviljar prövningstillstånd. Detta beslut 
överklagas och den 19 maj ger Högsta 
domstolen prövningstillstånd. Handlägg-
ningen av detta pågick ännu vid årsskif-
tet 2015/16.

Vid den ordinarie provtagningen enligt 
egenkontrollprogrammet visade analys-
svar på otjänligt vatten i Bjuvs vattentorn 
samt på en plats på rörnätet. Söderå-
sens miljöförbund informerades och 
därefter påbörjades klorering och extra 
provtagning den 11/9. Felsökning och 
genomgång på plats för att hitta möjliga 
orsaker är genomförd och inga uppen-
bara fel hittades.

Findus vattenförbrukning har under ett 
par månader på sensommaren varit av-
sevärt högre än motsvarande månader 
tidigare år. Systemet klarar dock denna 
höga förbrukning. Övrig tid var produk-
tionen av dricksvatten stabil jämfört med 
tidigare år.

Investeringar
Säkerhetsbarriär på Ljungsgårds tryck-
stegring, en investering på 1,5 miljoner. 
Projektet påbörjades inte då det inte 
kom något igångsättningsgodkännande 
från Bjuvs beställare, utan blev bortpru-
tat av Bjuvs kommun.

DRICKSVATTENPRODUKTION

Under året har all personal flyttat till 
nya lokaler på Bronsgatan i Åstorp. 
Ett stort arbete har därefter varit 
att avskilja Ljungsgårds nedlagda 
vattenverk från de anläggnings-
delar som ska fortsätta att vara i 
drift. Vattenledningar som ännu är i 
bruk har kopplats om så att de inte 
längre passerar vattenverksbyggna-
den. Samma sak med elkablar och 
ställverk. Dessa är nu omlagda och 
matar den nya tryckstegringsstatio-
nen som finns på samma tomt. 

Sedan tidigare har vattentäkterna i 
Norra Vram, Holk, Gunnarstorp och 
Ekeby avvecklats. På vattentäkten Bor-
garvad fortsätter grundvattenmätningen. 
I övrigt är även denna anläggning helt 
avvecklad. Den 17 februari meddelade 
Mark- och miljödomstolen Bjuvs kom-
mun tillstånd enligt miljöbalken att ta 
anläggning för bortledande av grund-
vatten på fastigheten Bjuv Ljungsgård 
2:162 ur bruk. Domen ställer bland 
annat krav på att grundvattennivån ska 
bräddas vid nivån +24,2 meter samt 
att bräddvattnets kvalitet fortlöpande 
ska kontrolleras under en prövotid. 
Denna dom överklagades den 9 mars 
av Ljungsgård Södra Vram dikningsföre-
tag 1934. Den 22 april meddelar mark 

I övrigt fanns det begärt 675 tkr och 
utfallet komma att bli något högre 
(769 tkr). 

Skalskyddet blev något dyrare men 
framförallt var det åtgärderna på Bil-
lesholms högreservoar som blev dyrare 
än beräknat. Här var skicket sämre än 
beräknat. Tvärtemot var det på Bjuvs 
vattentorn. Här krävdes mindre insat-
ser än vad vi trott. Även installationen 
av reservkraft på Ljungsgårds TS blev 
betydligt billigare.

Ekonomi

Drift och underhåll
Budgeten överskreds. Hela överdraget 
beror på avställning av vattentäkterna 
Borgavad och Ljungsgård. Övriga poster 
stämmer bra överens med budget. Bjuvs 
kommun har dragit stor nytta av ”stor-
driften” när det gäller beredskap. Bjuv, 
Svalöv och Åstorp är ett beredskapsom-
råde numera på dricksvattensidan.

Månad 2013 2014 2015
Jan 143 587 157 019 154 541

Feb 143 425 154 416 146 681

Mar 157 314 151 776 146 868

Apr 152 235 146 746 145 768

Maj 156 551 167 834 146 653

Jun 247 122 245 773 203 060

Jul 369 840 389 476 329 864

Aug 298 483 274 426 395 915

Sep 233 032 259 697 259 516

Okt 245 510 275 105 246 086

Nov 250 840 223 385 202 787

Dec 195 499 146 291 163 912

Total 2 593 438 2 591 944 2 541 651

BJUV, DRICKSVATTENPRODUKTION 2013-2015 (m3)
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DRICKSVATTENPRODUKTION

Utredning kring framtida dricksvat-
tendistribution i Bjuvs tätort har 
påbörjats. Det ska bland annat 
undersökas vad som kan göras för 
att förbättra omsättningen på vatt-
net. Utredning kommer att fortsätta 
under 2016 och åtgärder genomförs 
efter framtagna förslag. 

Ett antal renoveringar och utbyte av 
både huvudventiler, brandposter och 
servisventiler är utförda under året. Ett 
antal gamla vattenserviser har lagts om 
och nya serviser har anlagts.

Renspolning av vattenhuvudledningsnä-
tet enligt schema har utförts. I Bil-
lesholm har en ny metod för rengöring 
av vattenledningar genom ispiggning 
testats i samarbete med organisationen 
4S Ledningsnät.

Under året har det varit totalt 19 vat-
tenläckor. En vattentankstation för 
uttag av tillfälligt vatten har monterats 
på Verkstadsgatan och denna kommer 
att tas i drift under början av 2016.F ör 
att på sikt kunna styra uttag av tillfäl-
ligt vatten till tankstationer behöver fler 
vattentankstationer installeras.

GIS
VA-kartan för Bjuv uppdateras av 
NSVA. GIS-gruppen har tagit emot 
tio förfrågningar från Bjuvs kommun 
om uppgifter till nybyggnadskartor. 
NSVA har under 2015 köpt in ArcGIS 
varpå vi bygger vår interna karttjänst. 
På så sätt kommer vi att få en 
bättre spridning och tillgänglighet av 
kvalitetssäkrad geografisk information 
internt inom NSVA.

Investeringar (reinvesteringar)
Ny dricksvattenledning har lagts 
i Folketshusgatan, Gunnarstorp, i 
samband med sanering av gatan.

Ekonomi

Drift och underhåll
Det ekonomiska utfallet följde prognos 
och budget.

DRICKSVATTENDISTRIBUTION
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Åtgärderna vid Ekebro reningsverk  
har begränsats till ett minimum 
med tanke på den eventuella 
nedläggningen av verket. 

Året har präglats av att få en bättre 
funktion av kväve- och BOD-
reningen på Ekebro reningsverk. Trots 
omfattande arbetsinsatser, med både 
personal och investeringar under 
tidigare år, är främst totalkvävehalten 
för hög i utgående vatten från 
anläggningen. Efter omfattande 
undersökningar har vi konstaterat att 
det varje vecka inkommer vatten till 
Ekebro som hämmar kvävereningen, 
alltså är giftigt för bakterierna i verket. 
Provtagning ute på nätet har skett 
vid de stora industrierna i Bjuv, men 
inget klart resultat har ännu kunnat 
konstateras. Dock har mindre mängder 
starkt hämmande utsläpp från ett 
tryckeri hittats.

Ekebro har på grund av nya regler fått 
en ny gasfackla och i samband med 
detta hittades en läckande gasledning 
som i sin helhet också ersatts.

Vid Ekeby reningsverk har driften 
förlöpt normalt, en del pumpar har 
ersatts och slamlagret har tömts ned 
för inspektion.

Pumpstationerna i kommunen sköts 
sedan tidigare av driftgrupp Yttre 
som utgår från Öresundsverket 
och handhar alla pumpstationer i 
driftområde Mitt. Under 2015 har en 
pumpstation i Ekeby (P2) genomgått 
totalrenovering. Under året har två nya 
pumpstationer tillkommit i kommunen, 
båda i Billesholm. Den ena hanterar 
ett nytt villaområde och den andra 
avvattnar den nya tågstationen.

Arbetet kring ett nytt gemensamt 
reningsverk för Bjuv och Åstorp har 
fortgått under året. Under hösten hölls 
ett första samråd med Länsstyrelsen 
i ärendet. Samrådet gav positiv 
återkoppling och ansökan om ett nytt 
Miljötillstånd för det gemensamma 
reningsverket, kallat Ekevång, planeras 
att lämnas in under det första kvartalet 
2016. 

Året som gått med våra kundkommuner – Bjuv

Utöka verksamhetsområdet
Detaljplaner som vi har arbetat med 
under året är Bjuv 3:3, Valleberga 
2:139 och Selleberga 17:1. NSVA 
har under våren aktivt deltagit i 
dialogmötena till planprogram för 
Ekeby. I dialogmötena har tjänstemän, 
politiker, företagare och boende 
deltagit i blandad grupp för att 
tillsammans skapa samhällenas 
framtid.

Många förfrågningar har inkommit 
från landsbygden om att få ansluta 
sin fastighet till kommunalt spillvatten. 
Förfrågningar kommer både från 
enstaka fastigheter och grupper 
av fastigheter. NSVA tittar först på 
möjligheten att ansluta. Om anslutning 
är möjlig har förfrågan dragits i KSAU 
för beslut. 

Investeringar (nyinvesteringar)
Mörshög landsbygd är det 
första projektet att genomföras 
i landsbygdsstrategin. Projektet 
omfattar utbyggnad av LTA (lågt 
trycksatt avlopp) till 15 fastigheter 
längs med Enegårdsvägen och Lilla 
Mörshögsvägen. Fastigheterna 
hade sedan innan kommunalt 
dricksvatten men saknade fullgoda 
avloppsanläggningar. Etapp 1 
genomfördes under 2014, etapp 2 
och avslut av projektet har skett under 
2015.

RENA SPILLVATTEN AVLOPPSRENING
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Framtida utveckling
Reinvesteringsplaner är framtagna för 
anläggningarna. Det är en förutsätt-
ning att dessa reinvesteringsplaner 
aktualiseras för att vi ska kunna leva 
upp till de lagar och krav som finns för 
vår verksamhet. I Ekebro avvaktar vi 
dock så långt som möjligt med re- och 
nyinvesteringar då planerna att lägga 
ner anläggningen kvarstår. 

Utmaningen ligger i Bjuv på att få 
fungerande reningsprocesser samt 
leva upp till lagar och krav med så små 
resurser som möjligt. 

Ekeby reningsverk har visat sig i behov 
av fortsatta åtgärder, detta trots tidi-
gare stora investeringar. Anledningen 
till detta är att nedlagda resurser 
enbart fokuserats på halva reningsver-
ket. Andra halvan är i stort behov av 
renovering, ett arbete som rör styrning, 
tätande av bassänger med mera.

Uppgradering av övervakningssys-
temet för all drift av verk och pump-
stationer har skett under hösten till 
Cactus Eye.

Ekonomi

Drift och underhåll
Resultatet för 2015 är en miljon 
bättre än budget. Besparingar 
har främst skett på grund av 
mindre personalkostnader, mindre 
haverier och mindre behov av 
förbrukningsmateriel. 

Investeringar 
Under året har en del av de planerade 
investeringarna inte genomförts. 
Detta då akuta haverier inneburit att 
investeringsmedel använts på andra 
objekt. Att alla investeringsmedel inte 
använts beror dels på omprioriteringar 
jämfört med ursprungsplanen dels 
målet att minimera investeringarna tills 
beslut finns om Ekebro reningsverks 
framtid.

P2 – Ekeby. 
Pumpstation P2 Ekeby har renoverats. 
Den gamla stationen var i mycket 
dåligt skick, pumparna var helt 
utslitna och omoderna, byggnaden 
var nedgången och stationen var 
farlig för personalen att klättra i. 
Samtliga arbeten hann inte slutföras 
under 2015, det återstår arbeten för 
ca 100 tkr. Slutsumma 2015 blev 

ca 467 tkr av budgeterade 1,5 Mkr. 
Detta beroende på att en enklare 
renoveringsmetod användes än 
budgeterat. Hade inte detta omkast 
gjorts hade arbetet istället väsentligt 
fördyrats och överskridit budget.

Pumpar och ventiler Ekebro/Ekeby.
Ett antal pumpar och ventiler har 
ersatts på respektive verk under året. 
Slutsumma för 2015 blev 790 tkr, 
vilket är 210 tkr över budget. Detta har 
uteslutande berott på att flera pumpar 
i sin helhet har ersatts då de havererat 
utom räddning. 

Ny gasfackla Ekebro. 
Gasfacklan har ersatts på grund av 
nya regler kring säkerhetsfunktioner 
i EGN2014. I samband med detta 
upptäcktes en läcka på gasledningen 
varpå hela denna byttes ut, då den 
var mycket dålig. Slutsumma för 2015 
blev 663 tkr, det vill säga 163 tkr över 
budgeterade 500 tkr.

AVLOPPSRENING

NYCKELTAL

Anläggning År
Mottagen  

mängd 
spillvatten

Elförbrukning

(m3/år) (kWh/år) (kWh/m3)

Ekebro RV 2015 1 584 607 853 938 0,54

2014 1 437 148 890 515 0,62

2013 1 458 152 1 039 290 0,71

2012 1 453 820 931 686 0,64

2011 1 679 991 962 496 0,57

Ekeby RV 2015 630 169 307 343 0,49

2014 622 015 354 220 0,57

2013 486 345 390 414 0,8

2012 345 239 365 045 1,06

2011 377 817 334 956 0,89
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Året som gått med våra kundkommuner – Bjuv

Investeringar (reinvesteringar)
I projekt relining har otäta spillvat-
tenledning i Ekeby förnyats genom 
relining. Genom relining minskar vi 
risken för driftsstörningar, bräddning-
ar, inläckage av tillskottsvatten samt 
källaröversvämningar.

Folketshusgatan i Gunnarstorp har 
sanerats. Ledningsnätet är nu sepa-
rerat och kommer att avlasta renings-
verket när fastigheterna kopplar om 
så att dagvatten leds till dagvatten-
ledning. Även vattenledningen byttes.

Arbetet med att reducera tillskotts-
vattnet i spillvattennätet pågår. 
Under året har saneringsplan för 
Ekeby färdigställts. Omkopplings-
krav till fastigheter och utredningar 
har påbörjats som följd av sane-
ringsplanen. 

I Bjuv genomfördes en flödesmätning 
under 2014 för att finna de områden 
som är mest påverkade av tillskotts-
vatten. Flödesrapport från SWECO 
inkom under 2015 och vi har nu kun-
nat markera de områden som är högst 
prioriterade för åtgärder i Bjuvs tätort. 
Ett antal akuta punktåtgärder genom-
fördes under året, till exempel tätning 
av några spillvattenbrunnar i närheten 
av Boserupsbäcken. 

Saneringsplan för Bjuv (Ekebro re-
ningsverk) färdigställdes under året 
såtillvida att vi nu har kartlagt var de 
största problemen finns och föreslagit 
åtgärder som löpande läggs in i af-
färsplanen. Mindre rökkampanjer har 
genomförts både i Bjuv och Billesholm 
då det har funnits många oklarheter 
i vårt kartmaterial över ledningsnätet. 
Åtgärder utifrån dessa kampanjer 
kommer leda till minskat tillskottsvat-
ten inom kommunen. Exakt vad åtgär-

derna innebär kommer klargöras under 
2016, men det handlar om åtgärder 
både hos fastighetsägare, kommunen 
och VA-kollektivet. 

Ett antal nya serviser är anlagda. 
Även befintliga serviser har blivit om-
lagda till följd av skarvförskjutningar 
och rötter. Under året har det varit 
47 avloppsstopp som har behövt hög-
trycksspolas. Årlig underhållsspolning 
av spillvattennätet enligt schema samt 
rotskärningar efter behov har genom-
förts. Ett par akuta reliningar har fått 
genomföras.  

Under hösten har NSVAs nya funktion 
för tillskottskontroll satts igång genom 
att en bil för rökning och filmning av 
ledningar har anskaffats och två tjäns-
ter för denna har tillsatts. 
En inventering av bräddpunkter på 
ledningsnätet har genomförts till 
70 procent. Under kommande år kom-
mer arbetet med NSVAs nya funktion 
och bil för tillskottskontroll att fortsätta 
utvecklas.

Ekonomi

Drift och underhåll
Ekonomin följde både budget och 
prognos (Ledningsnät och Projekt).

AVLEDNING SPILLVATTEN

NYCKELTAL

DAGVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Dagvattenledningsnät (km) 130 108 120 124 124

Dagvattenmagasin (st) 4 5 ** ** **

SPILLVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Antal avloppsstopp 
/spillvattenledningsnät* (st/km) 0,29 - 0,04 0,141 0,147

Spillvattenledningsnät* (km) 164 143 139,1 156 156

Antal stopp 47 17 5 22 23

*) inkl kombinerat ledningsnät **) uppgift saknas
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Utöka verksamhetsområdet
Detaljplaner som vi har arbetat 
med under året är Bjuvstorp 9:13, 
Bjuv 3:3, Valleberga 3:247 och 
nyligen påbörjade Selleberga 
17:1. Dagvattenfördröjning har 
generellt haft en framträdande roll i 
detaljplanearbetet. NSVA har under 
hösten aktivt deltagit i dialogmötena 
till planprogrammen för Bjuv och 
Billesholm. I dialogmötena har 
tjänstemän, politiker, företagare och 
boende deltagit i blandad grupp för 
att tillsammans skapa samhällenas 
framtid.

Investeringar (nyinvesteringar)
Kostnad för utredning av 
Boserupsbäckens översvämningsyta 
har inte uppgått till budget. Budgeten 
sattes till 50 tkr för utredning eftersom 
det var svårt att veta hur mycket 
underlag Länsstyrelsen skulle kräva 
in av oss för att godkänna anmälan 
om vattenverksamhet. Länsstyrelsen 
återkom med ett positivt besked sent 
under året vilket innebar att hela 
budgeten inte behövde användas. 
Budget för grävning är satt 2016.

Avledning dagvatten 
Under 2015 har NSVA tillsammans 
med kommunen och Länsstyrelsen 
planerat för att skapa en 
fördröjningsyta i Boserupsbäcken. 
Bäcken är tänkt att återskapas 
till meandrande karaktär och 
översvämningsytor ska schaktas ut så 
att vattnet tillåts stiga på sidorna vid 
extrema flöden. 

Denna åtgärd kommer att minska 
översvämningsriskerna i Bjuvs 
tätort. Projektet medför också ökad 
biologisk mångfald i området och ett 
trevligt rekreationsområde. Tillstånd 
för att påbörja grävarbetet gavs av 
Länsstyrelsen under vintern 2015. 
Arbetet utförs under början av 2016.

Ett antal nya serviser är anlagda. Under 
året har rensning och grönyteskötsel 
utförts i dagvattenmagasin samt dike. 
Underhållsspolning av dagvattennätet 
enligt schema har genomförts. Under 
kommande år kommer arbetet med 
NSVAs nya funktion och bil för till-
skottskontroll att fortsätta utvecklas.

Investeringar (reinvesteringar)
Dagvattenledning har lagts i 
Folketshusgatan, Gunnarstorp, i 
samband med sanering av gatan.

Ekonomi

Drift och underhåll
Ekonomin följde både budget och 
prognos (Ledningsnät och Projekt).

När det gäller ekonomi genererade 
inte dagvattennätet några större 
oförutsedda kostnader och vi lyckades 
därmed hålla en bra balans mot 
budgeten (Rörnät).

OMHÄNDERTA DAGVATTEN

NYCKELTAL

DAGVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Dagvattenledningsnät (km) 130 108 120 124 124

Dagvattenmagasin (st) 4 5 ** ** **

SPILLVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Antal avloppsstopp 
/spillvattenledningsnät* (st/km) 0,29 - 0,04 0,141 0,147

Spillvattenledningsnät* (km) 164 143 139,1 156 156

Antal stopp 47 17 5 22 23

*) inkl kombinerat ledningsnät **) uppgift saknas
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Året som gått med våra kundkommuner – Båstad

Uppsättning av vattenmätare hos näringsidkare. I augusti gjordes ett nytt 
försök att sätta upp vattenmätare hos de näringsidkare där vi inte lyckades med 
uppsättning under 2014. Totalt besöktes cirka 150 kunder och vi satte upp ungefär 
100 vattenmätare. Ett 50-tal kunder kvarstår för uppsättning under 2016, dessa 
kommer att faktureras efter fiktiva vattenmätare tills mätaren är uppsatt.

Arbete med ny VA-taxa från 1/1 2016. NSVA har under 2015 fortsatt att lägga 
mycket tid på arbete med kunder i Båstads kommun som uppkommit i arbetet 
med ny taxa. Vi har debiterat anläggningsavgifter, startat brukningsavgifter, rättat 
tjänster inför konverteringen, ändrat verksamhetsområdena och tagit emot en del 
bestridande. 

Årsavläsning via mobiltelefon. Under 2015 skickades avläsningskort för 
årlig mätaravläsning via NSVAs nya tjänst, där möjlighet finns att lämna sin 
mätarställning via webb och mobil, ut till kunderna i Båstad. Totalt under 2015 har 
vi fått in avläsningar på 70 procent av mätarna, varav och 40 procent via dator 
eller mobiltelefon. Av de som lämnat sin avläsning har 40 procent lämnat sitt 
mobilnummer för att få avläsningskortet elektroniskt vid nästa tillfälle. 

Kundundersökning. I samband med en kokrekommendation i Förslöv/Grevie 
gjordes en kundundersökning.

Bevattningsförbud. Liksom tidigare år informerade vi om att det är 
bevattningsförbud i kommunen. Ett informationsblad bifogades med VA-fakturan 
i juli till alla kunder i kommunen. Samma informationsblad delades även ut i alla 
brevlådor från Torekov och söderut i kommunen. Vi hade också en radiokampanj 
hela sommaren i Radio Båstad om detta.

Tunnelinvigningen. I samband med invigningen av Hallandsåstunneln och Båstads 
nya station deltog NSVA vid ett familjeevent, där vi delade ut fettrattar samt svarade 
på frågor om NSVA.

KUND OCH KOMMUNIKATION

Aktivitet Totalt år Andel %

Antal anläggningar 7 989

Antal kunder 7 363

Antal mätare 310

Kundservice

Antal inkomna VA-anmälningar 166

Antal nya anläggningar klara för fakturering 146

Antal hanterade ägarbyten 268

Antal anmälda källaröversvämningar 2

Fakturaservice

Skickade fakturor 22 563

Skickade påminnelser 886 3,90%

Ärende till inkasso 283 1,30%

Ärenden till avstängning 18 0,10%

Mätarservice

Mätarbyten 16 53,30%

Förgävesbesök 62 79,50%

Besök per mätarbyte 4,88

Övriga mätarärenden 66

Kontrollerade mätare 12 75%

Felaktiga mätare vid kontroll 3 25%

ÅRSSAMMANSTÄLLNING: BÅSTAD
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Utöka verksamhetsområdet
NSVA har varit inblandade i samband 
med ett antal nya detaljplaner och 
exploateringar i kommunen, samt hållit 
i VA-utbyggnader på landsbygden. 
Större exploateringsprojekt som 
startat upp under året och där NSVA 
varit delaktiga: Östra Karup 6:7, Nedre 
Hasselbacken och Inre Kustvägen. 
Ett urval av detaljplaner i olika skeden 
som NSVA arbetat med: Hemmeslöv 
10:10 (Heden), Hemmeslöv 5:14 
(Tuvelyckan), Förslöv 2:4 och 
Bjäreterassen (Varan 9:2)

Investeringar (nyinvesteringar)
På Tarravägen har ytterligare 
en fastighet fått kommunal 
vattenanslutning från lednings-
nätet. Projektet har blivit avsevärt 
billigare jämfört med kalkyl på grund 
av att kartunderlaget inte stämmer. 
Ledningen var förlagd cirka 150 meter 
närmare än kartan visade. Detta blev 
en fördel denna gången, en annan 
gång kan det bli en nackdel som 
innebär ökad projektkostnad. 

Prognosen för nyinvestering av 
serviser har överskridits. En av 
anledningarna till detta är att NSVA 
tagit emot ett stort antal förfrågningar 
om anslutning till kommunalt vatten 
och/eller spillvatten under 2015. En 
annan anledning är att flera av de 
nya serviserna som anlagts har varit 
långa eller på annat sätt kostsamma 
att anlägga. Anläggningsavgifterna 
uppgår till cirka 5 600 000 kronor. 

Även prognosen för reinvesteringar, 
omläggning av serviser har 
överskridits. Detta beror på att 
väldigt många servisventiler har 
fått läggas om, då de är i dåligt 
skick och gått sönder i stängt läge. 
Flera omläggningar av serviser 
och servisventiler har gjorts till de 
fastigheter där NSVA ställt krav att 
fastighetsägaren ska installera konsol 
för vattenmätare.

LEVERERA DRICKSVATTEN
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Året som gått med våra kundkommuner – Båstad

På vattentäkten Eskilstorp har två 
nya brunnar borrats. Dessa kommer 
under 2016 att anslutas för produk-
tion. Om detta kommer att göras 
i en samlingskammare eller en 
annan typ av anläggning ska utre-
das. Oavsett utformning så kom-
mer denna anläggning att medge 
att UV-aggregat installeras. Vattnet 
från Eskilstorp saknar idag bakte-
riologisk barriär. 

Projektet blev avsevärt dyrare än 
planerat beroende på att terrängen 
var svårframkomlig. En väg fick som 
förberedelse till borrningen anläggas 
för de tunga fordon som skulle fram. 
Ytterligare markundersökningar för 
avgränsning av Eskilstorps skyddsom-
råde har gjorts. 

Under sommaren 2015 har vatten-
produktionen liksom tidigare år precis 
räckt till för att leverera så mycket 
vatten som efterfrågas. Situationen 
kunde dock klaras utan att kunder 
blev utan vatten. Innan sommaren togs 
en toxikologisk riskbedömning fram, 
för att se om vatten från den sedan 
ett år stängda borra V21 kunde ledas 
till Vadebäcken under en period med 
utökad och regelbunden provtagning. 

Alla prover i serien visade godkänt, 
alltså ingen indikering av PFAA, och 
efter klartecken från Båstads kommun 
kunde borran åter tas i drift för 
produktion.

Som en nödåtgärd vid eventuell 
vattenbrist provades också att via 
tankbil fylla på lågreservoaren i 
vattenverk V10 med gott resultat. 
Detta sätt behövde dock inte 
användas. Om denna nödåtgärd 
senare måste användas kommer 
vatten att hämtas i en grannkommun 
med god tillgång på vatten.

På reservoarer har monterats 
svanhalsar med Amphitec-filter för 
ventilationen. Dessa ger en god 
säkerhet mot pollen och andra 
partiklar, men även mot yttre påverkan 
och intrång.

Provtagning på samtliga borror 
har gjorts för att ge ytterligare 
beslutsunderlag angående 
Sydvattenanslutning.

Ett fel i styrsystemet orsakar den 
25/2 att reservoar R1 i Grevie töms 
och ledningsnätet blir trycklöst. Detta 
leder till omfattande spolning av nätet, 

klorering, provtagning och utfärdad 
kokningsrekommendation. Även nöd-
vattentankar placerades ut. Den 5/3 
kunde kokningsrekommendationen 
avblåsas.

En stor läcka uppstod den 29/10 
när ett borrföretag genomförde en 
horisontalborrning som kom för nära 
en vattenledning. Matarledning från 
Grevie till reservoar R1 stängdes då 
av, varvid tornet höll på att tömmas 
helt. Genom att stänga flödet ner till 
kusten förhindrades detta.

I Grevie inträffade också en större 
vattenläcka den 20/12. Ledningsnätet 
blev vid detta tillfälle trycklöst och 
klorerades därför för att förhindra 
tillväxt av bakterier. För kunder 
som varit trycklösa utfärdades en 
kokningsrekommendation. Efter 
utökad provtagning kunde klorering 
och kokningsrekommendationen 
avblåsas efter fyra dagar.

DRICKSVATTENPRODUKTION

Månad 2013 2014 2015
Jan 184 184 183 228 179 703

Feb 166 393 180 598 166 157

Mar 183 854 186 918 159 567

Apr 185 386 199 539 198 682

Maj 226 364 220 247 205 659

Jun 243 058 228 855 199 123

Jul 302 597 289 288 250 344

Aug 239 160 217 622 226 346

Sep 191 512 187 456 180 438

Okt 190 679 182 950 199 820

Nov 153 179 161 295 162 959

Dec 159 667 166 007 174 008

Total 2 426 033 2 404 003 2 302 805

BÅSTAD, DRICKSVATTENPRODUKTION 2013-2015 (m3)
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DRICKSVATTENPRODUKTION

Ekonomi

Drift och underhåll
Budgeten underskreds något, 
trots en tuff sommar med hög 
dricksvattenförbrukning. Det positiva 
resultatet beror mycket på att vi 
har klarat oss från större haverier 
och träffat rätt med våra hittills 
genomförda reinvesteringar. 

Dock finns ett stor uppdämt behov 
av reinvestering på flera vattenverk 
och övriga anläggningar. Dessa 
genomförs inte i dagsläget, utan 
tas som akutåtgärder fram till det 
att Båstad tagit beslut om hur den 
framtida vattenförsörjningen ska vara 
utformad - från lokala vattenverk eller 
från extern leverantör.

Investeringar
I Båstad hade dricksvattenavdelningen 
17 investeringar i planen för 2015 med 
en totalsumma på 6,8 miljoner. Utfallet 
blev 4,2 miljoner. 

Framförallt var det åtgärder på 
anläggningar som ligger på den 
södra delen av kommunen som 
inte genomfördes fullt ut eller inte 
startades alls. Skälet till detta är 

att vi inte vet vilken funktion dessa 
anläggningar ska ha i framtiden 
eller om de ska avvecklas. Detta är 
helt avhängt vilken vattenförsörjning 
Båstad ska ha framöver. 

Driftövervakningen har utvecklats 
vidare under 2015 och har nu nått 
den standard som är rimlig. Dock 
måste kommunikationen mellan 
anläggningarna och övergripande 
systemet fortsättas att utvecklas. 
Detta är redan påbörjat och ska 
färdigställas under 2016. 

Två nya vattentäkter är borrade och 
provpumade i området Eskilstorp 
med gott resultat. Projektet blev 
dyrare än beräknat och berodde på 
att markförhållandena var mycket 
ogynnsamma när borrning kunde ske, 
väldigt mycket regn hade fallit och 
gjorde marken mycket blöt. 

På vattenverket vid Båstads 
idrottsplats har stora investeringar 
gjorts. Anläggningens grundläggning 
har inte varit fullkomlig. Detta ledde 
till att väggar och golv satte sig och 
sprack på ett flertal ställen. Detta är 
nu åtgärdat.
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Ett stort antal renoveringar och 
utbyte av både huvudventiler och 
servisventiler är utförda under året. 
Utöver detta har ett antal gamla 
vattenservisledningar lagts om.

Under året har det utretts var man 
lämpligast kan placera mätutrustning 
på dricksvattennätet. Genom att 
placera rätt utrustning på rätt 
plats kan vi få bättre vetskap om 
vattenledningsnätet, var det uppstår 
läckor och finns tryckproblem vilket 
underlättar framtida drift. 

Ett antal renoveringar och utbyte 
av både huvudventiler, brandposter 
och servisventiler är utförda under 
året. Utbyte av huvudventiler har 
utförts enligt reinvesteringsplan 
och budget. Ett antal gamla 
vattenserviser har lagts om och nya 
serviser har anlagts. Renspolning 
av vattenhuvudledningsnätet enligt 
schema har utförts. 

Under året har det varit 26 vatten-
läckor. Det har varit två händelser 
som medfört kokningsrekommenda-
tioner, varav en läcka och ett signalfel 
i vattentorn. 

En vattentankstation för uttag av 
tillfälligt vatten har monterats på 
Kalkvägen och denna kommer att tas 
i drift under början av 2016. För att 
på sikt kunna styra uttag av tillfälligt 
vatten till tankstationer, behöver fler 
stationer installeras.

GIS
VA-kartan för Båstads kommun 
uppdateras av NSVA. Kartan över 
VA-ledningar i Båstads kommun är 
bristfällig, vilket innebär att NSVA 
lägger mycket tid på att få fram bra 
underlag vid diverse förfrågningar 
om ledningskartan. Under 2015 har 
även privata vattenledningar i Malen 
ritats in i kartan. GIS-gruppen har 
tagit emot 80 förfrågningar från 
Båstads kommun om uppgifter till 
nybyggnadskartor. 

NSVA har under 2015 köpt in ArcGIS 
varpå vi bygger vår interna karttjänst. 
På så sätt kommer vi att få en 
bättre spridning och tillgänglighet av 
kvalitetssäkrad geografisk information 
internt inom NSVA.

Investeringar (reinvesteringar)
Utbyte av vattenledningar har skett 
i Tennisvägen och parallellt med 
detta har projektering för 2016 års 
reinvesteringsprojekt påbörjats. I det 
långsiktiga affärsplanearbetet har 
ytterligare nya reinvesteringsprojekt 
identifierats och utretts. Dessa projekt 
presenteras i ”Affärsplan 2017-2019” 
som kommer ut under 2016. I detta 
arbete har samordning skett med 
kommunens trafikavdelning för att 
kunna samköra våra projekt med 
asfaltplan.

Ekonomi

Drift och underhåll
Antalet vattenläckor har under året 
varit betydligt lägre än budgeterat, 
därav ligger kostnaderna för 
dricksvattnet under budget.

Året som gått med våra kundkommuner – Båstad

Utöka verksamhetsområdet
Förslag på kommande års 
landsbygdsinvesteringar lades fram 
i NSVAs budgetförslag för 2016. 
Huvudsyftet med dessa projekt är att 
bygga ut spillvattennät till områden 
upptagna i landsbygdsstrategin för 
Båstad. 

Investeringar (nyinvesteringar)
Under året har återställningsarbetet 
helt slutförts för föregående års 
landsbygdsprojekt i Kattvik och Hov. I 
övrigt har inga nya landsbygdsprojekt 
startat upp, dock har utredningen för 
kommande projekt i Ängalag avslutats 
till följd av politiska beslut.

DRICKSVATTENDISTRIBUTION RENA SPILLVATTEN

NYCKELTAL

Antal läckor 
/Vattenledningsnät (km) 0,065

Vattenledningsnät (km) 401

Antal vattenläckor (st) 26
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Gällande villkor har efterlevts. Upp-
gradering av övervakningssystemet 
för drift av avdelningens reningsverk 
och pumpstationer har skett under 
hösten till Cactus Eye. Påverkan var 
störst i Båstad där det äldre be-
fintliga övervakningssystemet inte 
visade sig helt kompatibelt med det 
nya Cactus Eye. 

Inledningsvis förekom driftstörningar 
då övergången till Cactus inte fung-
erade optimalt och där brister i kom-
munikationen till pumpstationerna 
förekom. Efter att felen åtgärdats har 
funktionerna fungerat allt bättre. 

Styrdator till centrifug byttes ut mot ny 
och modern utrustning, vilket blev en 
avsevärd förbättring. 

Väldigt bra kvävevärden totalt sett över 
året. Som alltid blir det tillfälliga toppar 
när påsk och midsommar nalkas, men 
det återgår snabbt till det normala. 
Kraftiga regn och stormar under 
hösten har orsakat väldigt höga flöden 
in till reningsverket, som även orsakat 
bräddningar och driftstörningar på 
pumpstationer, vilket tyder på stora 
inläckage.  

Framtida utveckling
Den stora frågan på spillvattensidan 
i Båstad är samarbetet med Laholm 
kring ett gemensamt reningsverk, 
Ängstorp.

Arbetet med att effektivisera över-
vakningen och dra nytta av alla de 
möjligheter som det nya övervaknings-
systemet ger kommer att genomföras 
det kommande året.

Ekonomi

Drift och underhåll
Budgeten överskridits något. Detta 
beroende bland annat på högre 
kostnader för reningen i Hedhuset.   

Investeringar 
Under året har en del av planerade 
investeringarna inte genomförts. En 
av anledningarna till detta är att de 
investeringar som lyfts för arbetet i 
Ängstorp och med överföringsled-
ningen inte kommit så långt som 
planerat. Vidare har tidigare driftchef 
slutat och i väntan på ny så har en del 
projekt försenast.

Nytt reningsverk Ängstorp. Under 
året har fortsatta utredningar skett på 
Ängstorps reningsverk. Under 2015 
blev investeringen för Båstads del 
838 tkr. 

Överföringsledning till Ängstorps 
reningsverk. Av en budget på 
9 000 tkr har 1 561 tkr belastat 
Båstad. Detta då de ekonomiska  
planer som meddelats inte följts. 

Övervakning pumpstationer. Installa-
tion av Cactus Eye har avslutats under 
året. Projektet är ett år försenat varpå 
pengar till projektet togs från Övervak-
ning pumpstationer.

Året som gått med våra kundkommuner – Båstad

AVLOPPSRENING

NYCKELTAL

Anläggning År
Mottagen  

mängd 
spillvatten

Elförbrukning

(m3/år) (kWh/år) (kWh/m3)

Torekovs RV 2015 1 509 212 928 580 0,62

2014 1 270 829 864 017 0,68

2013 1 182 249 868 794 0,73

2012 1 412 877 892 112 0,63

2011 1 472 409 835 969 0,57

AVLEDD SPILLVATTENMÄNGD TILL LAHOLM FRÅN NORRA BÅSTAD

Anläggning År Avledd mängd spillvatten

(m3/år)

Hedhuset/Ängstorp 2015 1 275 115

2014 1 134 860

2013 1 058 450

2012 1 193 449

2011 1 283 023
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AVLOPPSRENING

Automatik rensbyggnad Torekovs 
reningsverk. Automatikskåp för 
renssilar och sandtvätt har bytts ut 
mot nytt skåp med ny elutrustning.

Omrörare Torekovs reningsverk. 
Arbete med utbyte av grindomrörare 
påbörjat. Arbetet fortlöper i början av 
2016. 

Blåsmaskiner och luftare Torekovs 
reningsverk. Arbete med utbyte 
av gamla blåsmaskiner till två nya 
maskiner. Uppgradering av luftare 
i oxidationsbassänger med nya 
membran. Arbetet fortlöper i början av 
2016.

Akuta haverier pumpstationer. 
Påbörjad renovering av 
pumpstationerna P9 och P12 i Båstad, 
med nya rör, pumpar och ventiler. Även 
brutet vatten. Arbetet fortlöper i början 
av 2016.

Brutet vatten T1. Pumpstation T1 i 
Torekov fick monterat utrustning för 
brutet vatten.

Arbetet med saneringsplan för 
Torekovs reningsverks avrinnings-
område pågick under året. Det 
finns en sammanställning på 
områden som har en särskilt stor 
andel tillskottsvatten och förslag 
på områden för fortsatt kontroll 
(med vår rök- och filmbil) finns nu 
utpekade. 

Påverkan är dock så pass diffus att 
några direkta investeringsprojekt för 
åtgärder inte kunnat utpekas. Vi kom-
mer dock prioritera reinvesteringar i de 
områden som har störst andel tillskotts-
vatten och då bygga täta system samt 
kräva pumpning av dräneringsvatten 
till dagvattenledning. Förhoppningsvis 
klargörs var det är högst prioriterat att 
bygga ut dagvattensystem efter utförda 
rökkontroller och vi kan därefter skapa 
investeringsprojekt för att minska mäng-
den tillskottsvatten. 

Ett antal nya serviser är anlagda. Även 
befintliga serviser har blivit omlagda till 
följd av skarvförskjutningar och rötter. 
Under året har det varit 21 avloppsstopp 
som har behövts högtrycksspolats. Årlig 
underhållsspolning av spillvattennätet 
enligt schema samt rotskärningar efter 
behov har genomförts. 

Fyra stora avloppsras har inträffat 
varav det mest besvärliga var utanför 
Torekov.  

Under hösten har NSVAs nya funktion 
för tillskottskontroll satts igång genom 
att en bil för rökning och filmning av 
ledningar har anskaffats och två tjäns-
ter för denna har tillsatts. 

En inventering av bräddpunkter på led-
ningsnätet har påbörjats. Under kom-
mande år kommer arbetet med NSVAs 
nya funktion och bil för tillskottskon-
troll att fortsätta utvecklas.

Investeringar (reinvesteringar) 
Under året har en längre relining av 
en tryckspillvattenledning i Rammsjö-
strand utförts.

Ekonomi

Drift och underhåll
Avloppsras har medfört stora kost-
nader, men på grund av det kraftigt 
minskade antalet vattenläckor så har 
den totala kostnaden för drift och 
underhåll hamnat under budget.
 

AVLEDNING SPILLVATTEN

NYCKELTAL

DAGVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Dagvattenledningsnät (km) 181 131 154 128 128

Dagvattenmagasin (st) 5 3 ** ** **

SPILLVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Antal avloppsstopp 
/spillvattenledningsnät* (st/km) 0,07 0,11 0,07 0,039 0,087

Spillvattenledningsnät* (km) 315 260 259 230 235

Antal stopp 21 28 19 9 9

*) inkl kombinerat ledningsnät **) uppgift saknas
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Året som gått med våra kundkommuner – Båstad

Utöka verksamhetsområdet
Dagvatten är en viktig komponent att 
ta hänsyn till vid alla nya detaljplaner. 
Detta för att undvika framtida problem 
med översvämningar. NSVA är 
närvarande och lyfter dessa viktiga 
frågor under planarbetet. 

Detaljplan Tuvelyckan och 
exploateringsprojekt Östra Karup 
är två områden där särskild vikt har 
lagts vid dagvattenfrågan. Det är 
stora exploateringar där dagvattnet 
ska hanteras som ett naturligt inslag i 
bebyggelsen.

Investeringar (nyinvesteringar)
Plommonvägen har varit ett 
översvämningsdrabbat bostadsområde 
i Båstads tätort och NSVA 
utredde åtgärdsförslag under 
2014. Åtgärderna, i form av ny 
dagvattenfördröjning i underjordiska 
magasin och linjeavvattning, 
genomfördes under hösten 2015. 

Avledning dagvatten 
Under året har en dagvattenpolicy för 
Båstads kommun antagits. I den ges 
råd och riktlinjer för hur man skapar en 
långsiktigt hållbar dagvattenhantering 
och dagvattenavledning i samhället.

I likhet med mätning på vattensidan 
har NSVA under året inventerat de be-
fintliga regnmätarna och gått igenom 
var man ska placera de nya högupp-
lösta regnmätarna under kommande 
år. 

Ett antal nya serviser är anlagda. Un-
der året har rensning och grönytesköt-
sel utförts i dagvattenmagasin samt 
dike. Årlig kontroll av utlopp i havet 
har utförts kontinuerligt. Stormskador 
kring dagvattenutlopp har medfört 
reparationsarbete på slänter, stensko-
ningar och vägar. Underhållsspolning 
av dagvattennätet samt perkolations-
anläggningar har genomförts enligt 
schema. Tömning av perkolations-
brunnar i Hemmeslöv har genomförts 
till 25 procent. Resterande brunnar 
kommer att tömmas under 2016.

Under kommande år kommer arbetet 
med NSVAs nya funktion och bil för 
tillskottskontroll att fortsätta utvecklas.

Va-taxan
NSVA har under 2015 fortsatt att 
lägga mycket tid på arbete med kunder 
i Båstads kommun som uppkommit i 
arbetet med ny taxa. Vi har debiterat 
anläggningsavgifter, startat bruknings-
avgifter, rättat tjänster inför konverte-
ringen, ändrat verksamhetsområdena 
och tagit emot en del bestridande. 

Under 2015 har taxan för anläggnings-
avgifter gåtts igenom. Syftet med 
detta har varit att se om eventuella 
höjningar av anläggningsavgifterna 
måste göras för att täcka de stora 
landsbygdsprojekt med utbyggnad 
av vatten och/eller spillvatten som 
kommer att göras inom närmsta åren. 
Den nya taxan för anläggningsavgifter 
gäller från och med 2015-07-01 och 
följer Svenskt Vattens basförslag. 

Investeringar (reinvesteringar)
Ett antal nya serviser är lagda. Årlig 
kontroll av utlopp i havet har skötts 
kontinuerligt. Underhållsspolning av 
dagvattennätet/perkolationsanlägg-
ningar enligt schema har genomförts.

Ekonomi
Eftersom arbetet med VA-taxan inte 
fanns med i budgeten för 2015 visade 
prognosen redan från årets start 
högre kostnader än budget, vilket även 
blev utfallet.

Stormskador och ej budgeterade 
arbeten med tömning av 
perkolationsbrunnar har medfört 
stora kostnader, men på grund av det 
kraftigt minskade antalet vattenläckor 
så har den totala kostnaden för drift 
och underhåll hamnat under budget.

OMHÄNDERTA DAGVATTEN
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Året som gått med våra kundkommuner – Helsingborg

VA-faktura från NSVA. 1 januari 2015 övertog NSVA faktureringen av 
brukningsavgifter för vatten och avlopp i Helsingborgs stad. Övertagandet har 
provat den organisation och de systemlösningar vi satt upp för fakturering och 
kundservice kring fakturafrågor, men i det stora hela har det fungerat bra. Detta 
berodde mycket på att vi satsade på att informera kunderna i Helsingborg på 
ett proaktivt och strukturerat sätt via brev, annonsering, elektroniskt nyhetsbrev 
och sociala medier innan förändringen. Endast ett fåtal kunder kontaktade oss i 
samband med bytet av fakturaavsändare. 

Årsavläsning via mobiltelefon. Under 2015 skickades avläsningskort för årlig 
mätaravläsning via NSVAs nya tjänst, där möjlighet finns att lämna sin mätarställning 
via webb och mobil, ut till kunderna i Helsingborg. Totalt under 2015 har vi fått 
in avläsningar på 80 procent av mätarna, varav cirka 45 procent via dator eller 
mobiltelefon. Av de som lämnat sin avläsning har ungefär 40 procent lämnat sitt 
mobilnummer för att få avläsningskortet elektroniskt vid nästa tillfälle. 

Hx. NSVA deltog tillsammans med NSR, Helsingborgs miljöbyrå och 
miljöförvaltningen i ”Miljöhörnan” på festivalen Hx. Intresset från besökarna var stort 
och samarbetet mellan de olika aktörerna stärktes. 

Helsingborgs Marathon och Bågskytte-SM. NSVA samarbetade med 
arrangörerna till Helsingborgs Marathon och Bågskytte-SM i Helsingborg. 

Studiebesök. Sedan många år tillbaka besöker alla skolelever i årskurs 5 
Öresundsverket och Örbyverket tillsammans med Miljöverkstaden på ”Vattenresan”. 
Innan besöket får de en folder från NSVA om ”Vattnets kretslopp i Helsingborg” 
som de kan arbeta med i skolan inför eller efter besöket. På Örbyverket får de en 
vattenflaska. Övriga studiebesök tas om hand av NSVAs egen personal, vanligen 
process- eller driftansvariga medarbetare. Under året har vi även i Helsingborg 
påbörjat ett samarbete med studenter som studiebesöksvärdar, för att på det sättet 
ha möjlighet att ta emot fler studiebesök.

KUND OCH KOMMUNIKATION

Aktivitet Totalt år Andel %

Antal anläggningar 19 813

Antal kunder 17 982

Antal mätare 20 574

Kundservice

Antal inkomna VA-anmälningar 368

Antal nya anläggningar klara för fakturering 325

Antal hanterade ägarbyten 823

Antal anmälda källaröversvämningar 10

Fakturaservice

Skickade fakturor 105 989

Skickade påminnelser 2 397 2,30%

Ärende till inkasso 569 0,50%

Ärenden till avstängning 16 0,02%

Mätarservice

Mätarbyten 2 140 93,80%

Förgävesbesök 412 16,10%

Besök per mätarbyte 1,19

Övriga mätarärenden 1 520

Kontrollerade mätare 2 010 93,9%

Felaktiga mätare vid kontroll 107 5%

ÅRSSAMMANSTÄLLNING: HELSINGBORG
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KUND OCH KOMMUNIKATION

Utöka verksamhetsområdet
I ett flertal detaljplaner har ledningar 
och dricksvattenförsörjning behandlats 
för att antingen styra bebyggelsen 
eller förorda flytt av ledningar samt 
kontrollera möjligheterna till VA-
anslutning. Några av de planer som 
NSVA arbetat med under 2015 är: 
Gamla staden 1:1 Oceanhamnen, 
Pålsjö 1:1, Berga 1:1 Maria skola, 
Västkustbanan Maria station, Allerum 
1:32 och Nyponrosen 2.

I april startade transiteringen av 
dricksvatten till Ängelholm genom 
Helsingborgs dricksvattensystem. 
För att hantera vattenförsörjningen 
i vår expansiva kommun och region 
finns en framarbetad plan för framtida 
vattenförsörjning. Projektet kallar 
vi ”Helsingborg 2030”. Under året 
har fokus legat på uppstartsfasen 
av Etapp 6 - projektet ”Ny 
Reservoarvolym” där bland annat 
detaljplanearbetet och gestaltningen 
av det nya vattentornet påbörjats.

Investeringar (nyinvesteringar)
Större exploateringsprojekt som 
pågått under året och där NSVA varit 
delaktiga i projektering och byggskede 
är: Gustavslund etapp 3, Gamla staden 
1:1 Ångfärjan, Gamla staden 1:1 
Oceanhamnen etapp 1, Långeberga 
3:2, Katslösa etapp 2, Välluv 4:22 och 
Gantofta 4:15.

REVAQ. Höstens stora 
informationskampanj var en del av 
vårt REVAQ-arbete i Helsingborg. 
För mer information om kampanjen, 
se företagsövergripande 
kommunikationsaktiviteter.

Tillsammans med Svenskt Vatten och 
andra REVAQ-certifierade reningsverk 
i Skåne medverkade vi på Borgeby 
fältdagar (lantbruksmässa) för att 
skapa kunskap om och intresse för 
REVAQ-certifierat slam på åkermark.

Ny i stan. Annons i tidningen ”Ny i 
stan” som skickas till alla nyinflyttade i 
Helsingborg under året.

Samarbete med Helsingborgshem. 
Tillsammans med Helsingborgshem 
tog vi fram ett informationsblad, 
”Bra att veta om vatten och avlopp”, 
som bifogades hyresavin till 11 000 
lägenhetskunder under hösten. 

LEVERERA DRICKSVATTEN

Projekt ”Örby 2050” syftar till att öka 
Örbyverkets möjliga produktion som 
idag främst begränsas av mängden 
grundvatten. Produktionskapaciteten 
måste höjas avsevärt inom några få 
år. Det finns inte en enkel lösning 
att åstadkomma det, utan flera olika 
metoder måste genomföras. Beho-
vet fanns innan men blev ännu mer 
uppenbart då Ängelholms kommun 
kopplades på Sydvattens dricks-
vattennät under 2015. Nu ska även 
Ängelholms dricksvatten passera 
Örbyfältet och Örbyanläggningen.

Under året har provborrning för nya 
brunnslägen utförts på tre platser på 
Örbyfältet. Dessa gav dessvärre inte den 
önskade mängden vatten och kommer 
inte att leda till några produktionsbrun-
nar. Några av de befintliga brunnarna på 
fältet har renoverats och pumparna har 
därefter optimerats för en ökad produk-
tion. 

DRICKSVATTENPRODUKTION
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Året som gått med våra kundkommuner – Helsingborg

En annan tänkbar metod att öka pro-
duktionskapaciteten är att skapa en ny 
infiltrationsanläggning belägen i Örby-
fältets södra del. Markundersökningar 
med lovande resultat har genomförts 
under året. Dock ska man beakta att från 
undersökningar till en driftklar anläggning 
krävs flera år.

Optimering av befintliga brunnar och 
pumpar på Örbyfältet har genomförts 
under 2015. Med moderna pumpar och 
en aktiv styrning hoppas vi kunna få upp 
mer vatten med samma antal brunnar. 
Resultaten hittills har varit mycket positiva. 
Jobbet kommer att fortsätta under 2016.

En omfattande renovering av berg-
grundsvattentäkten har inletts. 
Brunnarna kommer att renoveras 
liksom pumphusen som får ny teknisk 
utrustning. En av brunnarna har 
redan färdigställts och även utrustats 
med UV-aggregat. Denna brunn kan 
förutom att ge vatten till infiltration i 
Örbyfältet även fungera som tank-
plats för nödvattentankar. Projektet 
har dragit ut på tiden eftersom kom-
plexiteten gjort att fler utredningar 
har varit nödvändigt att göra.

Utbytet av överföringsledningen från 
Sydvattensystemet till infiltrations-
bassänger har inletts. Arbetet görs 
i två etapper, med andra etappen 
färdigställd under våren 2016. Utbytet 
kommer att göra det möjligt att på ett 
enkelt sätt styra var vatten ska infiltre-
ras i fältet. Projektet har lett till högre 
kostnader under 2015 än beräknat, 
eftersom det avancerat snabbare än 
planerat. Totalsumman kommer trots 
det att hållas. Dessutom har en ven-
tilkammare tillkommit under arbetets 
gång. Denna krävs för att få full positiv 
effekt av projektet. 

En omfattande renovering av Örbyver-
kets personalutrymmen samt av bygg-
nadens värme- och ventilationssystem 
har genomförts under året. Värme tas 
nu tillvara från uteluften och kommer 
inte bara från direktverkande el som 
tidigare.

En risk- och sårbarhetsanalys för 
vattenproduktionen har tagits fram. 
Den omfattar alla delar i kedjan från 
råvatten till kund.

Månad 2013 2014 2015
Jan 1 403 180 1 362 760 1 442 840

Feb 1 283 650 1 250 900 1 307 620

Mar 1 474 940 1 414 660 1 458 520

Apr 1 442 360 1 473 840 1 490 340

Maj 1 533 740 1 494 490 1 532 000

Jun 1 418 750 1 509 500 1 489 820

Jul 1 552 360 1 632 050 1 583 650

Aug 1 473 300 1 548 170 1 615 040

Sep 1 372 150 1 418 100 1 453 260

Okt 1 406 890 1 425 840 1 513 300

Nov 1 307 330 1 327 920 1 452 810

Dec 1 365 550 1 390 870 1 469 440

Total 17 034 200 17 249 100 17 808 640

HELSINGBORG, DRICKSVATTENPRODUKTION 2013-2015 (m3)

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Helsingborg,	produktion	 2013-2015	

Utgående	mängd	2013 Utg.	mängd	2014 Utgående	mängd	2015

DRICKSVATTENPRODUKTION

Dricksvattenproduktion 2013–2015

75

75

75

75



55

Helsingborg 2030 Etapp 7. Vad 
gäller översynen av de områden där 
kunder idag har problem med lågt 
vattentryck, eller förväntas få problem 
i framtiden, har en rapport arbetats 
fram. I rapporten finns olika förslag för 
utformning av högzoner i bland annat 
Mariastaden och Laröd. Under 2015 
påbörjades genomförandet av dessa 
förslag.

Investeringar (reinvesteringar) 
Omläggning av huvudvattenledning 
under Råån. För att säkra 
vattenförsörjningen i Helsingborg har 
en uttjänt huvudvattenledning som 
går under Råån längs Kyrkvägen 
bytts ut mot en ny. Ledningen har 
förlagts med hjälp av schaktfri metod 
och schaktning. Arbetet har under 
tiden växt eftersom befintlig bro intill 
skulle renoveras. För att inte placera 
anordningar under slänter i bron har 
ledningen förlängts med cirk 150 
meter, dessutom har en tryckning till 
behövt göras under järnvägen enligt 
Trafikverkets krav.

Förnyelse huvudvattenledningar. 
Läckdrabbade vattenledningar i södra 
Helsingborg (400 mm) har bytts ut 
med hjälp av schaktfri teknik. Ungefär 

en kilometer har renoverats under 
hösten 2015 i stadsmiljö. Projektet 
bedrivs som partnering och har 
fungerat väldigt bra. Kostnaden har 
ökat något jämfört med budget, då 
kartunderlag delvis inte stämmer, men 
också för att vi ligger före i tidplanen 
och hunnit beställa material till etapp 2 
som påbörjas januari 2016. 

Handelsmansgatan, 
Apotekargatan, Eneborgsplatsen. 
Projektet omfattade separering 
av spill- och dagvatten med nytt 
ledningsmaterial samt utbyte av 
vattenledning från 1946.

Ett antal renoveringar och utbyte 
av såväl huvudventiler, brandposter 
och servisventiler är utförda under 
året.  Utbyte av huvudventiler har 
utförts enligt reinvesteringsplan 
och budget. Ett antal gamla 
vattenserviser har lagts om och nya 
serviser har anlagts. Renspolning 
av vattenhuvudledningsnätet enligt 
schema har utförts. 

Under året har det varit 82 
vattenläckor, där den största var en 
400-ledning i Filbornarondellen. 

En vattentankstation för uttag av 
tillfälligt vatten har monterats på 
Andesitgatan och denna kommer att 
tas i drift under början av 2016. För att 
på sikt kunna styra uttag av tillfälligt 
vatten till tankstationer behöver fler 
stationer installeras.

GIS
VA-kartan i Helsingborg uppdateras 
av NSVA. NSVA har under 2015 köpt 
in ArcGIS varpå vi bygger vår interna 
karttjänst. På så sätt kommer vi att få 
en bättre spridning och tillgänglighet 
av kvalitetssäkrad geografisk 
information internt inom NSVA.

DRICKSVATTENDISTRIBUTION

Ekonomi

Drift och underhåll
Slutresultatet ekonomiskt för dricksvat-
tenavdelningen hade bara ett smärre 
överdrag totalt. Trots detta har det varit 
stora variationer inom budgeten. Leve-
ransen från Sydvatten till Örbyfältet var 
lägre än beräknat. Även energiförbruk-
ningen för Örbyanläggningen låg under 
beräknat. Tyvärr så åts detta upp av ett 
akut fastighetsunderhåll.

Investeringar
För Helsingborg hade dricksvattenav-
delningen begärt 13,6 miljoner i inves-
teringar. Utfallet blev 13 miljoner. Den 
största delen, 7,5 miljoner, har investe-
rats i Örbyfältet i en rad olika åtgärder 
för att höja kapaciteten. 2,7 miljoner har 
lagts på utbytet av värme och ventilation 
på den norra högtryckspumpstationen 
(N-HTP) och1,7 miljoner på att rusta 
upp Bergrundstäkten. I Övrigt har det 
lagts 800 tkr på att uppgradera skal-
skyddet och mindre summor på utbyte 
av pumpar och ventiler.

NYCKELTAL

Antal läckor 
/Vattenledningsnät (km) 0,10

Vattenledningsnät (km) 801

Antal vattenläckor (st) 82

DRICKSVATTENPRODUKTION
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Året som gått med våra kundkommuner – Helsingborg

Utöka verksamhetsområdet
I ett flertal detaljplaner har ledningar 
och spillvattenavledning behandlats för 
att antingen styra bebyggelsen eller 
förorda flytt av ledningar samt kontrol-
lera möjligheterna till VA-anslutning. 
Några av de planer som NSVA arbetat 
med under 2015 är: Gamla staden 1:1 
Oceanhamnen, Pålsjö 1:1, Berga 1:1 
Maria skola, Västkustbanan Maria sta-
tion, Allerum 1:32 och Nyponrosen 2.

Större exploateringsprojekt som pågått 
under året och där NSVA varit delak-
tiga i projektering och byggskede är: 
Gustavslund etapp 3, Gamla staden 
1:1 Ångfärjan, Gamla staden 1:1 
Oceanhamnen etapp 1, Långeberga 
3:2, Katslösa etapp 2, Välluv 4:22 och 
Gantofta 4:15.
     
En stor mängd förfrågningar om att 
få ansluta sin fastighet till kommunalt 
spillvatten har inkommit från boende 
utanför VA-verksamhetsområde, fram-
förallt under första halvåret. Ett flertal 
sådana anslutningar via avtal har gjorts 
och NSVA har regelbunden kontakt 
med två föreningar som önskar kom-
munal anslutning- Frillestad (cirka 100 
fastigheter) och Hässlunda (cirka 50 
fastigheter). 

Arbetet med utbyggnad enligt ”Stra-
tegi för VA på landsbygd” fortsätter. 
Utredning och projektering har utförts 
för kommande projekt Aspavägen, 
Kvistofta. NSVA har utarbetat en 
tid- och handlingsplan som svar på 
Länsstyrelsens ”Begäran om uppgifter 
gällande kommunens planer på utökat 
verksamhetsområde för kommunalt vat-
ten och avlopp”.

För H+ området arbetar NSVA till-
sammans med NSR för att införa ett 
sorterande matavfalls- och avloppssys-
tem. Mer biogas kan produceras och 
renare restprodukter kan återföras till 
jordbruket. Under året har flera aktivi-
teter bedrivits, bland annat innovations-
tävlingen ”Food Waste and Blackwater 
Challenge”, seminariet ”Källsorterande 
avloppssystem – en lokal lösning för en 
global utmaning” som NSVA var med 
och arrangerade på Dunkers och som 
lockade deltagare från flera länder i 
Europa, samt ett teknik- och byggher-
remöte tillsammans med staden, NSR 
och Öresundskraft.

Investeringar (nyinvesteringar)
Duvestubben. Området har haft 
ett undermåligt spillvattensystem 
med trekammarlösningar fram till 
1995, då kommunen istället anlade 
en pumpstation för att leda bort 
spillvattnet. Fastighetsägarna är dock 
formellt/juridiskt fortfarande inte 
anslutna till det kommunala dricks- 
och spillvattennätet, vilket varit ett 
av syftena med projektet. Området 
har också haft stora problem med 
vattenkvaliteten från sin egna borra. 
Dagvattenhanteringen har samtidigt 
sett över, vilken idag består av 
LOD. I och med projektet så har 28 
fastigheter fått tillgång till kommunala 
förbindelsepunkter för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten.

RENA SPILLVATTEN

NYCKELTAL

Anläggning År
Mottagen  

mängd 
spillvatten

Elförbrukning

(m3/år) (kWh/år) (kWh/m3)

Öresundsverket 2015 25 030 893 6 821 250 0,27

2014 23 105 370 6 734 946 0,29

2013 20 316 235 6 789 206 0,33

2012 20 340 306 6 517 748 0,32

2011 18 047 667 6 327 549 0,35
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Öresundsverket har klarat sina 
utsläppsvärden. Verket har dock 
omfattande problem med svavelväte 
som dels luktar illa, dels är mycket 
giftigt och dessutom kraftigt kor-
rosivt mot metall och betong. Detta 
är bland annat en konsekvens av 
Bio-P-processen som inte använder 
någon järnklorid för fosforreduktion. 
Järnkloriden fäller annars ut svavlet 
som olösligt järnsulfid. 

Detta är i sig inget nytt problem, utan 
har förekommit sedan 2008 då fordons-
gasanläggningen byggdes på verket. För 
att minska problemen har en del interna 
processledningar dragits om under året 
varvid halterna svavelväte minskat. 
Den omfattande ombyggnation av mel-
lanpumpstationen som fick avbrytas 
2014 har slutförts under 2015. Hela 
mellanpumpstationen är nu relinad och 
säkrad mot korrosion.

Under slutet av året har en centrifug 
ersatts med en skruvpress i syfte att 
kapa energi och underhållskostnader. 
Effektbehovet i denna processdel kan 
därför sänkas från cirka 100 kW till 
knappt 7 kW. Det leder till en betydande 
besparing i halvmiljonklassen per år.

Under 2015 har två pumpstationer to-
talrenoverats i Helsingborg, pumpstation 
Påarp Ö och Yndesäte, samt delre-
novering har skett av Pålsjö skola. En 
mängd delkomponenter såsom pumpar 
och ventiler har också ersatts på ett 
tiotal pumpstationer i kommunen.  Stort 
fokus ligger på att minimera bräddningar 
från pumpstationerna. Under året har 
en drifttekniker lämnat driftgrupp Yttre, 
denne ersätts i januari 2016.

Uppgradering av övervakningssystemet 
för all drift av verk och pumpstationer 
har skett under hösten till Cactus Eye.

Framtida utveckling
Projektering av den stora övertäckning-
en sker under våren 2016 och därefter 
kan upphandling ske. Byggnation räknas 
påbörjas i slutet av 2016 eller början på 
2017, byggtiden är knappt två år.

Parallellt med detta ska en behandlings-
del byggas som ska rena de tre fraktio-
nerna från det nya området.

Under främst vår och sommar har vi haft 
leveransproblem mot Öresundskraft 
gällande fordonsgas. Ett antal felkällor 
både hos Öresundskraft och NSVA har 
genererat automatstopp av anläggning-
en med utebliven försäljning som följd. 
Detta är nu till stor del åtgärdat och vi 
lyckades hämta in lite av tappet under 
hösten.

Stort fokus har under främst höst och 
vinter legat på projektering av övertäck-
ning av verket med anledning av H+ 
kommande byggnation av Oceanpiren. 
Detta innebär ett ytterst omfattande 
ingrepp i verksamheten under byggna-
tionstiden såväl som under fortsatt drift 
efter byggnationen. 

AVLOPPSRENING
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Året som gått med våra kundkommuner – Helsingborg

Ekonomi

Drift och underhåll
Resultatet för 2015 är 278 tkr över 
budget, det vill säga 34 498 tkr mot 
34 220 tkr i budget. Detta motsvarar 
ett överskridande med mindre än en 
procent. Svikande gasintäkt är huvud-
förklaringen till detta. Anläggningen har 
under vår och sommar haft tekniska 
leveransproblem som till stor del lyckats 
hämtas hem men dock inte full ut.

Investeringar 

Pumpstation Påarp Ö. Pumpstatio-
nens rörgalleri har ersatts och ändrats 
till en arbetsmiljömässigt säkrare instal-
lation. Samtliga pumpar och ventiler 
har ersatts. Klass 5 brutet vatten har 
installerats. Kostnaden uppgick till 704 
tkr mot budgeterade 2 045 tkr. Bespa-
ringen kunde ske genom att en annan 
konstruktionslösning valdes än vad som 
budgeterats för.

Pumpstation Yndesäte. Pumpstatio-
nens rörgalleri har ersatts och ändrats 
till en arbetsmiljömässigt säkrare instal-
lation. Samtliga pumpar och ventiler har 
ersatts. Klass 5 brutet vatten har instal-
lerats. Kostnaden uppgick till 1 175 tkr 
mot budgeterade 1 230 tkr.

Akuta haverier pumpstationer. En 
mängd pumphaverier har skett bland 
pumpstationerna och ett tiotal statio-
ner har fått pumpar ersatta i sin helhet. 
Problem med svavelväte har också krävt 
åtgärder med kolfilter och ventilation. 
Kostnaden uppgick till 1 096 tkr mot 
budgeterade 640 tkr. 

Ny skruvpress Öresundsverket. En 
centrifug för slamhantering har ersatts 
med en skruvpress. Denna drar ungefär 
90 procent mindre ström än centrifugen 
och genererar en besparing i elkostna-
der.  Centrifugen var utsliten och drogs 
med både höga el- och underhållskost-
nader. Kostnaden uppgick till 3 959 
tkr mot budgeterade 2 950 tkr. Detta 
berodde dels på att upphandlad maskin 
blev dyrare än beräknat, dels krävdes 
det mer omfattande ombyggnationer av 
el- och styrsystem än beräknat. 

Biosteg linje 1 Öresundsverket. Sista 
delen av mellanpumpstationens kas-
suner har relinats och cirka 450 luftare 
har ersatts. Skrapsystemet har delvis 
renoverats. Kostnaden uppgick 3 687 
tkr mot budgeterade 3 925 tkr.

Gasfackla Öresundsverket. Gas-
facklan har ersatts på grund av nya 
säkerhetskrav och tillståndsansökan för 
verksamheten 2015. Kostnaden uppgick 
till 499 tkr av budgeterade 500 tkr.

Pump, ventiler och rör Öresunds-
verket. Flera pumphaverier har inträffat 
under året och dessa har ersatts. En 
mängd större ventiler har också ersatts 
i samband med större rörbrott i främst 
den norra kulverten på verket. Kostan-
den uppgick till 2 259 tkr mot budgete-
rade 1 753 tkr.

On-line instrument Öresundsverket. 
Nya on-line instrument för VFA-mätning 
har köpts in för att optimera gaspro-
duktion och styra bioreningsprocessen 
bättre. Kostnader uppgick till 370 tkr 
mot budgeterade 350 tkr.

Värmeväxlare Öresundsverket. Enligt 
planeringen för 2015 skulle värmeväx-
larna i rötkammaren ersättas under året. 
I framtagningen av underlaget för detta 
genomfördes en detaljstudie över en 
ny egenkonstruerad värmeväxlare. Vår 
partner i det arbetet fick under våren en 
allvarlig sjukdom och avled senare. Hela 
arbetet gick därför i stå och kunde inte 
slutföras. Nytt genomförande sker 2016. 
Av projektets budgeterade 1 800 tkr 
förbrukades endast 11 tkr.
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Året som gått med våra kundkommuner – Helsingborg

Under året har fortsatt stort fokus 
legat på att reducera mängden 
tillskottsvatten i ledningsnätet. En 
del av det har varit arbetet med 
att uppdatera saneringsplanen för 
norra linjen. Det är en linje som är 
hårt belastad med tillskottsvatten 
och förhoppningen är att kunna 
minska detta de kommande åren. 

Parallellt med utredningar kring åtgär-
der på huvudledningsnätet har arbetet 
fortsatt gällande krav på omkoppling av 
fastigheter vars dagvatten är kopplat 
till spillvattennätet i Rögle, Ödåkra och 
Fleninge. Tack vare vår nya rök- och 
filmbuss har uppföljningsarbetet kun-
nat effektiviseras. Saneringsplanen 
anses nu vara uppdaterad, men arbetet 
kommer fortsätta med införande av ett 
system som övervakar och styr spillvat-
tenflödet på linjen. 

Vidare har arbetet fortsatt med sane-
ring inom projektet ”Furutorpsgatans 
avrinningsområde”. Målet är att under 
2017 kunna koppla bort en dagvatten-
ledning, som mäter 1600 mm i diame-
ter, från reningsverket. 

Ett antal nya serviser är anlagda. Även 
befintliga serviser har blivit omlagda till 

följd av skarvförskjutningar och rötter. 
Under året har det varit 100 avlopps-
stopp som har behövts högtrycks-
spolats. Årlig underhållsspolning av 
spillvattennätet enligt schema samt 
rotskärningar efter behov har genom-
förts. Ett par stora avloppsras har 
inträffat och en del akuta reliningar har 
fått genomföras.  

Under hösten har NSVAs nya funktion 
för tillskottskontroll satts igång genom 
att en bil för rökning och filmning av 
ledningar har anskaffats och två tjäns-
ter för denna har tillsatts. 

En inventering av bräddpunkter har ge-
nomförts på ledningsnätet. Under kom-
mande år kommer arbetet med NSVAs 
nya funktion och bil för tillskottskontroll 
att fortsätta utvecklas.

Investeringar
 
Handelsmansgatan, Apotekargatan, 
Eneborgsplatsen. Separering av spill- 
och dagvatten med nytt ledningsmaterial 
samt utbyte av vattenledning från 1946.

Drottninggatan norr om Pålsjöbaden. 
I projektet separerade man dagvattnet 
från spillvattnet samtidigt som man flyt-
tade den gamla ”hospitalledningen” från 
Maria Park-området från landborgskan-
ten ned till Drottninggatan. Ledningen 
ligger kvar och verkar som dagvattenled-
ning. Budgeten överskreds med cirka 45 
procent. Anledningen till detta var bland 
annat problem med trafik under byggti-
den och osäkra lägen för högspännings-
kablar, av vilka en del ägdes av danska 
ledningsägare.

Ekonomi

Drift och underhåll
Ett par stora avloppsras har kostat 
mycket pengar och tillsammans med 
att däxelbyte, som genomförs av Hel-
singborgs stad, är fler än budgeterat så 
bidrar detta till att budgeten överskrids.
 

AVLEDNING SPILLVATTEN

NYCKELTAL

DAGVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Dagvattenledningsnät (km) 784 594 622 600 600

Dagvattenmagasin (st) 88 62 ** ** **

SPILLVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Antal avloppsstopp 
/spillvattenledningsnät* (st/km) 0,12 0,04 0,04 0,06 0,06

Spillvattenledningsnät* (km) 801 693,5 682 709 709

Antal stopp 100 28 35 40 44

*) inkl kombinerat ledningsnät **) uppgift saknas
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Utöka verksamhetsområdet
I ett flertal detaljplaner har ledningar 
och dagvattenhantering behandlats 
för att antingen styra bebyggelsen 
eller förorda flytt av ledningar samt 
få tillstånd en hållbar och trög dag-
vattenhantering. Några av de planer 
som NSVA arbetat med under 2015 
är Gamla staden 1:1 Oceanhamnen, 
Pålsjö 1:1, Berga 1:1 Maria skola, Väst-
kustbanan Maria station, Allerum 1:32 
och Nyponrosen 2.

Större exploateringsprojekt som pågått 
under året och där NSVA varit delak-
tiga i projektering och/eller byggskede 
är Gustavslund etapp 3, Gamla sta-
den 1:1 Ångfärjan, Gamla staden 1:1 
Oceanhamnen etapp 1, Långeberga 
3:2, Katslösa etapp 2, Välluv 4:22 och 
Gantofta 4:15.

Avledning dagvatten 
Under året har både dagvattenpolicyn 
och dagvattenplanen antagits. Arbetet 
med att ta fram en klimatanpass-
ningsplan för Helsingborgs tätort har 
startats upp av Stadsbyggnadsför-
valtningen. NSVA är delaktiga i det 
arbetet, som kommer att fortsätta 
under 2016.

I arbetet med Stadsplan 2017 är 
NSVA bland annat med i arbetsgrup-
pen klimat/vatten som har haft möten 
under hösten. I gruppen behandlas 
avrinningsvägar, avrinningsområden, 
dagvattenhantering med mera. Fort-
sätter 2016.

Mycket arbete har lagt på utredning 
och planering av en hållbar dagvatten-
hantering i Allerum, Domsten och 
Fredriksdal.

Ett antal nya serviser är anlagda. Un-
der året har rensning och grönytesköt-
sel utförts i dagvattenmagasin samt 
dike. Dagvattenmagasinet i Jordboda-
len har renoverats genom schaktning, 
rensning av slänter samt reparation av 
stenskoning.  Årlig kontroll av utlopp i 
havet har utförts kontinuerligt. Under-
hållsspolning av dagvattennätet enligt 
schema har genomförts. 

Stora åtgärder har genomförts för att 
åtgärda problem med en utloppsled-
ning för dagvatten vid Pålsjöbaden. 
Detta har inneburit dykeriarbeten ute 
i sundet. 

I Domsten har åtgärder utförts för 
att säkra avrinningen från åkrar och 
skogsmark som vid två tillfällen orsa-
kade översvämningar hos fastigheter 
på Bygatan.

Under kommande år kommer arbetet 
med NSVAs nya funktion och bil för 
tillskottskontroll att fortsätta utvecklas.

Investeringar

Handelsmansgatan, 
Apotekargatan, Eneborgsplatsen. 
Separering av spill- och dagvatten 
med nytt ledningsmaterial samt utbyte 
av vattenledning från 1946.

Drottninggatan norr om 
Pålsjöbaden: Projektet omfattade 
nyanläggning av dagvattenledning på 
en sträcka av 700 meter. Budgeten 
överskreds med cirka 45 procent. 
Anledningen till detta var bland 
annat problem med trafik under 
byggtiden samt osäkra lägen för 
högspänningskablar, av vilka en del 
ägdes av danska ledningsägare.

Ekonomi

Drift och underhåll
Utfallet följer i stort budget och 
prognos. Anslutningsavgifterna 
uppgår till cirka 17 827 000 kronor 
inklusive exploateringsområden och 
utbyggnadsområden.  

Stora kostnader för hantering 
av förorenade schaktmassor 
vid renovering av magasin i 
Jordbodalen samt dykeriarbeten på 
utloppsledningen vid Pålsjöbaden 
har bidragit till att budgeten har 
överskridits.

OMHÄNDERTA DAGVATTEN
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Året som gått med våra kundkommuner – Landskrona

Årsavläsning via mobiltelefon. Under 2015 skickades avläsningskort för årlig 
mätaravläsning via NSVAs nya tjänst, där möjlighet finns att lämna sin mätarställning 
via webb och mobil, ut till kunderna i Landskrona. Totalt under 2015 har vi fått in 
avläsningar på 80 procent av mätarna, varav 43 procent via dator eller mobiltelefon. 
Av de som lämnat sin avläsning har 37 procent lämnat sitt mobilnummer för att få 
avläsningskortet elektroniskt vid nästa tillfälle. 

Test av mobilt arbetsorderssystem för mätarbyten och arbetsorder. Under 
hösten har vi testat ett mobilt arbetsorderssystem för mätarbyten och mätarbundna 
arbetsorder i Landskrona stad. Testet av systemet föll väl ut och effektiviserar 
vårt utförande av planering, bokning/ombokning påminnelse och återrapportering. 
Systemet förs in i övriga kommuner där NSVA fakturerar brukningsavgifterna från i 
januari 2016.

Ny fakturalayout, fakturafrekvens och betalningslösningar. Under hösten 
infördes en ny tydligare fakturalayout i för fakturering av brukningsavgifter 
i Landskrona stad. I samband med det säkerställdes att vi kan erbjuda fler 
elektroniska betalningslösningar också till kunder i Landskrona stad. Konsumenter 
får nu sin faktura en gång per kvartal och näringsidkare en gång per månad. 

Ny i stan. Annons i tidningen ”Ny i stan” som skickas till alla nyinflyttade i 
Landskrona under året.

Landskronamagasinet. Profilannons i Landskronamagasinet, som delas ut till alla 
hushåll i Landskrona och Svalöv.

Landskronadirekt. Medverkan med annons på landskronadirekt.com.

KUND OCH KOMMUNIKATION

Aktivitet Totalt år Andel %

Antal anläggningar 8 111

Antal kunder 6 998

Antal mätare 8 164

Kundservice

Antal inkomna VA-anmälningar 112

Antal nya anläggningar klara för fakturering 68

Antal hanterade ägarbyten 317

Antal anmälda källaröversvämningar 3

Fakturaservice

Skickade fakturor 38 610

Skickade påminnelser 1 085 2,8 %

Ärende till inkasso 392 1 %

Ärenden till avstängning 24 0,1 %

Mätarservice

Mätarbyten 856 102,7 %

Förgävesbesök 68 7,4 %

Besök per mätarbyte 1,08

Övriga mätarärenden 412

Kontrollerade mätare 856 100 %

Felaktiga mätare vid kontroll 35 4,1 %

ÅRSSAMMANSTÄLLNING: LANDSKRONA
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Utöka verksamhetsområdet
Stort fokus har legat på Borstahusen 
1:1 med Strandbyn, Havsgatan (med 
Engelska skolan och idrottshall), Kung 
Hans väg samt kommande byggnation 
öster om Helsingborgsvägen såsom 
villatomter, LSS-boende, Bovieran 
samt livsmedelsbutik och Kv Tomaten. 
Övriga planer har varit Flygeltofta 
Gård, Lejonet 9 och 10, Mejeriet, 
Nyhamn 1 m fl Jönsaplan.

Länsstyrelsen inkom med ”Begäran 
om uppgifter gällande kommunens 
planer på utökat verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och avlopp”.

Prioriterad områden enligt 
länsstyrelsen är Strandnäs,
Aspan, Koloniområden Axeltofta, 
Citadellet, Gråen, Kopparhögarna, 
Larvi och S:t Olovsvång.

Mindre justeringar/utökningar av 
verksamhetsområdena har gjorts i 
Annelöv, Asmundtorp, Aspavägen 
och Landskrona norra (ut mot 
Erikstorpsvägen).

Investeringar (nyinvesteringar)
Evita-projektet där samförläggning av 
vatten- och fjärrvärmeledningar mellan 
Landskrona och Kvärlöv utfördes är 
klart och vattenledningen är i drift.

Den 15 juni kom det ett larm till 
NSVA gällande att det på nya vat-
tentornet lossnade betongbitar 
från 45-metersplanet och föll till 
marken. Som en akut åtgärd sattes 
då staket upp runt tornet för att 
förhindra tillträde. En omfattande 
besiktning har därefter gjorts av 
betonginstitutet CBI och rapporten 
från denna besiktning kommer att 
presenteras under februari 2016.

För Säby tryckstegringsstation har 
en förstudie angående ombyggnad 
tagits fram. Denna innebär en total 
ombyggnad av dagens anläggning och 
också nybyggnation av en vidstående 
teknikbyggnad för elutrustning, reserv-
kraftaggregat med mera. Projektering 
av detta startar under februari 2016 
och med planerad byggstart sent 2016. 
Hela projektet är försenat och kostna-
derna för det har istället omfördelats till 
inköp av UV-aggregat.

Vid Säby tryckstegring och vid nya 
vattentornet har skalskyddet komplet-
terats.

I nya vattentornet har rörgalleriet i käl-
larplanet byggts om för att bereda plats 
för montage av UV-aggregat. UV-ag-
gregat är inköpta och kommer förutom 
i vattentornet att monteras vid följande 
anläggningar: Gamla VV, Glumslöv ink, 
Glumslöv TS, Härslöv TS och Annelöv 
TS.

Ekonomi
Budgeten låg länge i linje med våra 
prognoser. Tyvärr drabbades vi av ovan 
nämnda händelse på vattentornet som 
gjorde att budgeten överskreds. Övriga 
processer inom dricksvattenproduktio-
nen följde plan.

Investeringar
Under året gjordes en omprioritering av 
pengar för investeringarna. Projektet 
med ombyggnaden av Säby TS (ställ-
verk och pumpar) har blivit mer omfat-
tande än vad vi hade bedömt,framför 
allt är det underlaget till en upphandling 
som försenar projektet. Ombyggnaden 
Säby tryckstegring ligger nu i plan 
under 2016 och 2017. 

LEVERERA DRICKSVATTEN DRICKSVATTENPRODUKTION
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Året som gått med våra kundkommuner – Landskrona

3,65 miljoner omfördelades till UV-
installation. För att säkerställa en 
god bakteriologisk standard monte-
ras UV-aggregat som en barriär. De 
anläggningar som ingår i detta projekt 
är Glumslöv (300 tkr), Annelöv (300 
tkr), Härslöv (300 tkr), Gamla VV (700 
tkr), Rustningshamn-Ven (350 tkr) och 
Landskrona VV (1 500 tkr). Övergri-
pande (200 tkr). Alla UV-aggregaten är 
inköpta och montaget har påbörjats på 
flera platser. 

Placeringen av ett UV-aggregat i ett 
vattentorn tas också upp i den gene-
rella texten.   

Projektet gällande taket på Landskrona 
vattentorn sköts framåt då vi inte kän-
ner att någon leverantör kunnat redo-
visa en bra lösning. Övriga investeringar 
har gällt skalskydd och pumpbyten.

Strandbyn. I stort sett klart för exploatö-
rerna att komma till, preliminärt januari/
februari 2016. Nya vatten-, spill- och 
dagvattenledningar är lagda i Erikstorps-
vägen för att möjliggöra anslutningarna 
från Strandbynområdet.

Havsvägen. Uppstart av projektet Havs-
vägen. Byggnation för Engelska skolan 
och Idrottshall. Byggstart av skolan är 
preliminärt feb 2016

Kung Hans väg. Uppstart av projektet 
Kung Hans väg. Projekten som berörs 
utav detta är byggnationen öster om Hel-
singborgsvägen. Projektet drivs i Lands-
krona stads regi.

Två översvämningar (orsakat av samma 
händelse) har uppstått med anledning av 
en läckande serviskoppling.

Ett antal renoveringar och utbyte av både 
huvudventiler, brandposter och servis-
ventiler är utförda under året.  Utbyte av 
huvudventiler har utförts enligt reinveste-
ringsplan och budget. Ett antal gamla vat-
tenserviser har lagts om och nya serviser 
har anlagts.Renspolning av vattenhuvud-
ledningsnätet enligt schema har utförts.

I samband med ett avloppsras i Mellanga-
tan fick  20 meter vattenledning läggas 
om. Under året har det varit 30 vatten-
läckor. 

Månad 2013 2014 2015
Jan 295 505 301 690 353 465

Feb 387 540 296 460 311 827

Mar 338 040 311 390 339 435

Apr 303 980 307 400 378 575

Maj 322 565 303 660 353 800

Jun 430 485 320 055 357 445

Jul 362 894 332 155 363 240

Aug 371 697 315 410 366 125

Sep 302 473 352 850 343 605

Okt 309 025 356 325 340 100

Nov 353 435 343 655 322 305

Dec 329 925 341 375 332 370

Total 4 107 564 3 882 425 4 162 292

LANDSKRONA, DRICKSVATTENPRODUKTION 2013-2015 (m3)

DRICKSVATTENDISTRIBUTION
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En vattentankstation för uttag av tillfäl-
ligt vatten har monterats på Förråds-
gatan och denna kommer att tas i drift 
under början av 2016. För att på sikt 
kunna styra uttag av tillfälligt vatten 
till tankstationer behöver fler stationer 
installeras.

GIS
VA-kartan för Landskrona stad uppdate-
ras av NSVA under 2015. GIS-gruppen 
har tagit emot 45 förfrågningar från 
Landskrona stad om uppgifter till ny-
byggnadskartor. NSVA har under 2015 
köpt in ArcGIS varpå vi bygger vår in-
terna karttjänst. På så sätt kommer vi att 
få en bättre spridning och tillgänglighet 
av kvalitetssäkrad geografisk informa-
tion internt inom NSVA.

Investeringar (reinvesteringar)

Ängsgatan. Förnyelse av vattenledning 
innebär minskad risk för driftstörningar.

Östergatan etapp 3. Utbyte av vatten-
ledning (från 1908) mellan Viktoria- och 
Föreningsgatan. Projektet aktualiserat 
med anledning av Landskrona stads 
öster/centrumprogram.

Huvudvattenledning Storgatan. 
Förnyelse av huvudvattenledning i 
Storgatan som varit nedstängd under en 
längre period. Projektet har blivit cirka13 
procent dyrare jämfört med kalkylen på 
grund av att kartunderlaget inte riktigt 
stämmer och det var nödvändigt att 
byta lite större bit ledning än tänkt från 
början. 

Kamgatan. Utbyte av ledning (klen 
dimension) för matning ut mot Företags-
parken Kronan.

Kv Lokstallet. Utbyte av gammal och 
dålig ledning (många läckor).

Skolallén mellan Järnvägsgatan och 
Regeringsgatan samt del av Reger-
ingsgatan. Utbyte av dålig vattenled-
ning, från 1902 och 1908. Byttes till 
följd av att den låg alldeles intill husliven, 
vilket innebar problem vid lagning. Del i 
Regeringsgatan byttes i samband med 
att Landskrona stad ska gestalta om 
korsningen.

Utöka verksamhetsområdet
Stort fokus har legat på Borstahusen 
1:1 med Strandbyn, Havsgatan (med 
Engelska skolan och idrottshall), Kung 
Hans väg samt kommande byggnation 
öster om Helsingborgsvägen såsom 
villatomter, LSS-boende, Bovieran 
samt livsmedelsbutik och Kv Tomaten. 
Övriga planer har varit Flygeltofta Gård, 
Lejonet 9 och 10, Mejeriet, Nyhamn 1 
m fl Jönsaplan.

Länsstyrelsen inkom med ”Begäran 
om uppgifter gällande kommunens 
planer på utökat verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och avlopp”. 
Prioriterade områden enligt 
länsstyrelsen är: Strandnäs, Aspan
Koloniområden Axeltofta, Citadellet, 
Gråen, Kopparhögarna, Larvi och  
S:t Olovsvång

Mindre justeringar/utökningar av verk-
samhetsområdena har gjorts i Annelöv, 
Asmundtorp, Aspavägen och Lands-
krona norra (ut mot Erikstorpsvägen).

Regeringsgatan mellan Dammhags-
gatan och Föreningsgatan, Damm-
hagsgatan samt del av Gröna Gång. 
Utbyte av vattenledning från 1908. Ut-
förs med anledning av ”specialåterställ-
ning” av gatan efter fjärrvärmearbeten. 

Projektet blev avsevärt mycket dyrare 
än beräknat med anledning av flera 
faktorer såsom; 
• Fjärrvärmekulvertar som var i vä-

gen, fanns inte utsatta på karta från 
Landskrona Energi AB.

• Landskrona stad (gatusidan) ville att 
NSVA skulle gå förbi och ur korsning-
arna (3 st) eftersom korsningarna 
skulle återställas på speciellt sätt. 
Medförde tunga och omständliga 
avstängningar.

• Arkeologiska undersökningar
• Mycket dåliga massor som fick depo-

neras

Ekonomi

Drift och underhåll
Antalet läckor under året stämmer bra 
med budgeterat antal och arbeten på 
dricksvattennätet har genomförts enligt 
budget.

DRICKSVATTENDISTRIBUTION RENA SPILLVATTEN

NYCKELTAL

Antal läckor 
/Vattenledningsnät (km) 0,08

Vattenledningsnät (km) 356

Antal vattenläckor (st) 30

86

86

86

86



66

Året som gått med våra kundkommuner – Landskrona

Gällande villkor har efterlevts. 
Under inledningen av året drog 
stormen Egon fram och medförde 
tillfälligt förhöjd havsnivå i Öresund. 
Havsvatten läckte då in i lednings-
nätet och den hydrauliska belast-
ningen ökade kraftigt på Lundåkra-
verket, reningsprocessen blev då 
även nedsatt då anläggningen inte 
är dimensionerad för att ta emot ett 
så stort flöde under så pass lång 
tid. 

De årliga återkommande problemen 
med svårsedimenterbart bioslam nådde 
sin kulmen under februari. Detta pro-
cessproblem har eskalerat de senaste 
åren och medfört försämrad fosforre-
duktion under senvintern och tidig vår.

Vi har haft störning av inkommande 
toxiska ämne till Lundåkraverket vid ett 
flertal tillfälle, under en period pågick 
ett toxiskt utsläpp under flera dygn. 
Dessa störningar har påverkat ut-
släppsvärde negativt. Nödlägesdrift har 
aktiverats vid ett flertal tillfälle under 
året, vid nödlägesdrift leds vattnet förbi 
det känsliga biologiska steget under 
den tidsperiod som utsläppet pågår. 
I samband med nödlägesdrift tog vi 
en mängd prover i ledningsnätet för 

att spåra toxiska utsläpp, resultat från 
provtagning har följts upp och kommu-
nicerats med berörda företag.

Under årets andra hälft kompense-
rades vintern och vårens försämrade 
utsläppsresultat genom två parallella 
aktiviteter. Inkommande vattenkvalitet 
förbättrades avsevärt genom aktivt 
uppströmsarbete samt att optimering 
av process och tillförsel av extern 
kolkälla resulterade i mycket goda 
utsläppsresultat och vi klarade av att 
efterleva Lundåkraverkets utsläppsvill-
kor.

Inkommande rensgallerfunktion har op-
timerats med en mindre ombyggnation 
av dess maskiner. Avskiljningsgrad för 
rens har förbättrats och medfört färre 
driftproblem i form av igensättningar 

i de efterkommande reningsstegen, 
detta har även resulterat i färre akuta 
insatser under icke ordinarie arbetstid.

Vi har genomfört en större underhålls-
insats för den mekaniska utrustning 
som installerades 1997 när Lundåkra-
verket byggdes ut. Insatsen omfattade 
bland annat biosedimenteringarna, 
föravvattnare till bioslam samt sand-
fången. 

Under året så har en ny företeelse 
drabbat några av Landskronas pump-
stationer. Vi har haft inbrott i ett flertal 
stationer där det stulits relativt nyinstal-
lerad kommunikationsutrustning samt 
programmerbara styrsystem. Anlägg-
ning med nyare automationsutrustning 
har utrustats med ett förstärkt skal-
skydd.

I övrigt så har pumpstationer fungerat 
väl under året, inga större incidenter 
har inträffat.

Tillståndsansökan har tidigare lämnats 
in till Länsstyrelsen och under året har 
vi svarat på Länsstyrelsens komplette-
ringsbegäran.

Framtida utveckling
Det finns en potential att optimera 
gasproduktionen på Lundåkraverket, 
fokus kommer därför att rikta in sig 
på att optimera och förbättra denna 
anläggningsdel. 

Idag fungerar reningen vid Lundåkra-
verket bra ur belastningshänseende, 
men vid en ökad industribelastning och 
expansion av kommunen kan renings-
verket dock behöva byggas ut.

Pågående arbete med nya tillstånd kan 
innebära strängare reningskrav och 
även krav på att reningsverket byggs ut. 

AVLOPPSRENING

NYCKELTAL

Anläggning År
Mottagen  

mängd 
spillvatten

Elförbrukning

(m3/år) (kWh/år) (kWh/m3)

Lundåkraverket 2015 5 308 048 2 117 928 0,40

2014 4 919 302 2 186 574 0,44

2013 4 580 988 2 131 652 0,46

2012 4 712 216 2 101 235 0,45

2011 5 067 988 2 195 594 0,43
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Ekonomi

Drift och underhåll
Inga större incidenter har skett under 
året som negativt påverkat driftbudge-
ten. 

Investeringar 
Investeringsmedel har inte nyttjats 
fullt ut enligt budget. Anledningen till 
detta är primärt orsakade av bristfäl-
liga resurser inom kompetensområdet 
el-automation.

Filamentbekämning. Projektet, vars 
syfte var att eliminera slamflykt från 
biostegets sedimentering, budgetera-
des för en ozoneringsanläggning. Vi 
valde en annan typ av utrustning med 
lägre installations- och driftskostnader. 
Tekniken är en hydrocyklon som sorte-
rar ut oönskade filamentbakterier från 
bioslammet. Efter en tids drift förväntar 
vi oss förbättrade sedimenteringsegen-
skaper för Lundåkraverkets bioslam 
samt minskade driftkostnader.

Överordnat system. Installation av ett 
nytt övervakningssystem, Cactus Eye. 
Detta system öppnar upp möjlighet för 
ytterligare förbättringar för avloppsan-
läggningar.

Externslammottagning. Påbörjat pro-
jekt som blir klart och genomfört under 
2016. Med nya maskiner och en annan 
lösning för var vi tillför externslam till 
huvudprocessen så får vi en effektivare 
lösning. Vi kommer även att installera en 
registreringsfunktion för mottagnings-
stationen där vi förväntar oss ökade 
intäkter för framtida externslam.
Drivmaskiner försedimentering. 
Utbyte av drivmaskiner till försedimente-
ringens skrapspel i syfte att säkerställa 
denna viktiga separationsprocess. De 
gamla maskinerna var uttjänta. 
P2 – Lokal. Arbetsmiljöförbättrande 
insatser i Lundåkraverkets inkommande 
pumpstation. Tidigare hade vi återkom-
mande problem med gaser inne i loka-
len, dessa gaser medförde att perso-
nalen tidvis inte kunde arbeta i lokalen 
utan att bära skyddsmask. Gaserna 
påverkar även all elektronisk utrustning 
då det påskyndar korrosion.

Slamavvattning. Utbyte av dekan-
tercentrifug samt torrslampump och 
transportör. Dekantercentrifugen som 
ska ersättas har sedan tidigare have-
rerat och en fungerande avvattning är 
nödvändig för att kunna säkerställa slut-
avvattningen på Lundåkraverket. Den 
nya dekantercentrifugen har genererat 

ett torrare slam vilket medfört minskade 
kostnader för kvittblivning av slam.

Flytande fällningskemikalie. Utbyte 
av utrustning från granulerad till flytande 
fällningskemikalie på Lundåkraverket. 
Tidigare fällningskemikalieutrustning var 
i mycket dåligt skick och i stort behov av 
upprustning, utan en säkerställd kemfäll-
ningsanläggning kan villkorefterlevnad 
inte efterlevas.

Pumpstation P14 Fäladen. Konverte-
ring av snäckpumpstation till en kon-
ventionell spillvattenpumpstation med 
dränkbara pumpar. Snäckpumparna var 
tekniskt utdömda vid tidigare statusin-
spektion. Utbytet till dränkbara pumpar 
genomfördes till en lägre kostnad än 
om vi återinvesterat i nya snäckpumpar. 
Insatsen medför även sänkta kostnader 
för elkraftsförsörjning.

Slampumpar. Utbyte av två slampum-
par till Lundåkraverkets slamprocess. 
Pumparna var hårt slitna och genom 
utbytet säkerställde vi pumpfunktion 
och undvek kostsamma provisoriska 
lösningar.

Rötkammare. Säkerhetsförbättrande 
installationer på rötkammarens gas-

system. I samband med tidigare års 
inspektion av rötkammaren så framkom 
det att originalinstallationen hade behov 
av kompletterande insatser. Nu kan vi 
bland annat sektionera av delar av gas-
systemet i samband med både akuta 
och planerade insatser.

Uppsamlingsficka primärslam. Instal-
lation av ventilation till uppsamlingsfick-
an. Tidigare var det hög koncentration av 
svavelväte i fickan, svavelväte angriper 
betongväggarna i fickan och med denna 
installation flyttar vi en framtida beton-
grenovering långt fram i tiden.

Pumpstationer. Utbyte av pumpar i 
spillvattenpumpstationer enligt reinves-
teringsplan. Utbytet säkerställde drift av 
dessa pumpstationer samt medför att vi 
minskar risken för bräddning av orenat 
vatten till källare och recipient vid akuta 
pumphaverier.

El-automation pumpstationer. Utbyte 
av el-automationsutrustning till spillvat-
tenpumpstationer. Utbytet säkerställde 
drift av dessa pumpstationer samt med-
för att vi minskar risken för bräddning av 
orenat vatten till källare och recipient vid 
akuta haverier på utrustning.

AVLOPPSRENING
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Året som gått med våra kundkommuner – Landskrona

Strandbyn. I stort sett klart för ex-
ploatörerna att komma till, preliminärt 
januari/februari 2016. Nya vatten-, 
spill- och dagvattenledningar är lagda 
i Erikstorpsvägen för att möjliggöra 
anslutningarna från Strandbynområdet.

Havsvägen. Uppstart av projektet 
Havsvägen. Byggnation för Engelska 
skolan och Idrottshall. Byggstart av 
skolan är preliminärt februari 2016.

Kung Hans väg. Uppstart av projektet 
Kung Hans väg. Projekten som berörs 
utav detta är byggnationen öster om 
Helsingborgsvägen. Projektet drivs i 
Landskrona stads regi. 

Källaröversvämningar (totalt sex styck-
en) har skett i samband med regn på 
Strandvägen, Holmgatan och Citadell-
vägen samt på ett ställe i Asmundtorp. 
Utredningar pågår om orsak.

Ett antal nya serviser är lagda. Även 
befintliga serviser har blivit omlagda till 
följd av skarvförskjutningar och rötter. 
Under året har det varit 39 avlopps-
stopp som har behövts högtrycks-
spolats. Årlig underhållsspolning har 
utförts enligt schema på spillvatten-
nätet.

Tre större avloppsras har inträffat och 
ett antal avloppsbrunnar har renoverats. 

Under året har vi fört diskussioner med 
industrier om utslagning av reningsver-
ket. Detta har medfört att vi renoverat 
spillvattenhuvudledningen på flera 
punkter över deras tomt. 

En luftningsledning från pumpstationen 
i Rustningshamn fått renoveras och 
bytas ut akut. Ledningen fick renoveras 
då intilliggande fastighet haft svåra 
problem med lukt.

Under hösten har NSVAs nya funktion 
för tillskottskontroll satts igång genom 
att en bil för rökning och filmning av 
ledningar har anskaffats och två tjäns-
ter för denna har tillsatts. 

En inventering av bräddpunkter på led-
ningsnätet har påbörjats. Under kom-
mande år kommer arbetet med NSVAs 
nya funktion och bil för tillskottskontroll 
att fortsätta utvecklas.

Investeringar (reinvesteringar) 
Ängsgatan. Separering av spill- och 
dagvattenledningar.

Pilåkersgatan. Relining av ledning

Ekonomi

Drift och underhåll
Ett par stora avloppsras samt åtgärder 
för luftningsledningen från pumpstatio-
nen i Rustningshamn har bidragit till att 
budgeten överskridits.

Asfaltering, Lundåkraverket. Asfal-
tering till en bättre standard än tidigare 
av den norra delen av Lundåkraverket.

Nytt miljötillstånd, Lundåkraverket 
Arbete med Lundåkraverkets tillstånds-
arbete. Insatsen kommer att fortsätta 
under 2016.

Bio - P1 och Bio – P2. Utbyte av fem 
uttjänta omrörare till den biologiska 
fosforreduktionens bassänger. Vid ett 
haveri på dessa omrörare så avtar den 
biologiska fosforreningen och då kom-
mer kostnaden för fällningskemikalier 
att öka.

Blandslamsilo. Installation av ny ven-
tilationsanläggning till blandslamsilon. 
Tidigare anläggning var inte godkänd 
då den inte var EX-klassad. Om utrust-
ning till silon inte är rätt klassad så 
föreligger det en explosionsrisk.

Kompressor. Utbyte av uttjänt kom-
pressor till Lundåkraverkets trycklufts-
system. Kompressorbytet medför även 
minskade elkostnader då vi nu har 
anpassats kompressorns motorstorlek 
utifrån det tryckluftsbehov som anlägg-
ningen har.

AVLEDNING SPILLVATTEN
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Utöka verksamhetsområdet
Stort fokus har legat på Borstahusen 
1:1 med Strandbyn, Havsgatan (med 
Engelska skolan och idrottshall), Kung 
Hans väg samt kommande byggnation 
öster om Helsingborgsvägen såsom 
villatomter, LSS-boende, Bovieran 
samt livsmedelsbutik och Kv Tomaten. 
Övriga planer har varit Flygeltofta Gård, 
Lejonet 9 och 10, Mejeriet, Nyhamn 1 
m fl Jönsaplan.

Mindre justeringar/utökningar av 
verksamhetsområdena har gjorts i 
Asmundtorp och Landskrona norra (ut 
mot Erikstorpsvägen).

Avledning dagvatten 

Strandbyn. I stort sett klart för 
exploatörerna att komma till, 
preliminärt januari/februari 2016. Nya 
vatten-, spill- och dagvattenledningar 
är lagda i Erikstorpsvägen för att 
möjliggöra anslutningarna från 
Strandbynområdet.

Havsvägen. Uppstart av projektet 
Havsvägen. Byggnation för Engelska 
skolan och Idrottshall. Byggstart 
preliminärt feb 2016

Kung Hans väg. Uppstart av projektet 
Kung Hans väg. Projekten som berörs 
utav detta är byggnationen öster om 
Helsingborgsvägen. Projektet drivs i 
Landskrona stads regi 

Ett ärende har anmälts till Statens 
VA-nämnd angående dagvattenavgift. 
Ärendet ännu inte avslutat.

Dagvattenplanen som påbörjades 
2014 blev färdig under 2015. Planen 
har resulterat i ett skriftligt dokument 
med tillhörande digitalt kartmaterial. 
Planen redovisar kommunens lokala 
förutsättningar för dagvattenhantering 
och ger förslag på åtgärder för att 
fördröja och rena dagvatten. Planen 
väntar på att bli politiskt antagen.

Ett antal nya serviser är anlagda. 
Under året har rensning 
och grönyteskötsel utförts i 
dagvattenmagasin samt dike. Årlig 
kontroll av utlopp i havet har utförts 
kontinuerligt. Underhållsspolning av 
dagvattennätet enligt schema har 
genomförts. 

Efter stormen i december året 
innan har vi även fått renovera 
dagvattenutloppet vid Holmgatan, 
där ny stenskoning lagts längs med 
stranden.

Under kommande år kommer arbetet 
med NSVAs nya funktion och bil för 
tillskottskontroll att fortsätta utvecklas.

Investeringar
Dammhagsgatan. Utbyte av 
dagvattenledning (lergods) i samband 
med byte av vattenledning samt 
relining av en del.

Ekonomi

Drift och underhåll
Utfallet ligger under budget och för-
utom besparing till övriga avdelningar 
finns det två större anledningar till 
detta. Dels handlar det om att funk-
tionen för tillskottsvattenkontroll blev 
försenad till senare delen av 2015 
istället för att fungera under hela året. 
De flesta av de planerade kontrollerna 
i Landskrona sköts därmed framåt i 
tiden. Dels har resurser behövts för 
utredning av VA-taxa som gjort att vi 
behövt omprioritera personella resur-
ser.

Åtgärderna för stormskador på dag-
vattenledningen vid Holmgatan har bi-
dragit till att budgeten har överskridits.

 

OMHÄNDERTA DAGVATTEN

NYCKELTAL

DAGVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Dagvattenledningsnät (km) 232 211 205,4 235 235

Dagvattenmagasin (st) 37 35 ** ** **

SPILLVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Antal avloppsstopp 
/spillvattenledningsnät* (st/km) 0,1 0,1 0,06 0,06 0,11

Spillvattenledningsnät* (km) 299 299 307,3 329 329

Antal stopp 29 29 17 23 35

*) inkl kombinerat ledningsnät **) uppgift saknas
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Året som gått med våra kundkommuner – Svalöv

Årsavläsning via mobiltelefon. Under 2015 skickades avläsningskort för 
årlig mätaravläsning via NSVAs nya tjänst, där det finns möjlighet att lämna sin 
mätarställning via webb och mobil, ut till kunderna i Svalöv för andra gången. Totalt 
under 2015 har vi fått in avläsningar på 95 procent av mätarna, varav 48 procent via 
dator eller mobiltelefon. Av de som lämnat sin avläsning har 40 procent lämnat sitt 
mobilnummer för att få avläsningskortet elektroniskt vid nästa tillfälle. 

Test av mobilt arbetsorderssystem för mätarbyten och arbetsorder. Under 
hösten har vi testat ett mobilt arbetsorderssystem för mätarbyten och mätarbundna 
arbetsorder i Svalövs kommun. Testet av systemet föll väl ut och effektiviserar vårt 
utförande av planering, bokning/ombokning påminnelse och återrapportering. 
Systemet förs in i övriga kommuner där NSVA fakturerar brukningsavgifterna från 
1/1 2016.

Ny fakturalayout, fakturafrekvens och betalningslösningar. Under hösten 
infördes en ny tydligare fakturalayout i för fakturering av brukningsavgifter i Svalövs 
kommun. I samband med det säkerställdes att vi kan erbjuda fler elektroniska 
betalningslösningar också till kunder i Svalövs kommun. Konsumenter får nu sin 
faktura en gång per kvartal och näringsidkare en gång per månad.

Svalövsmässan. NSVA medverkade som utställare på Svalövsmässan.

Landskronamagasinet. Profilannons i Landskronamagasinet, som delas ut till alla 
hushåll i Landskrona och Svalöv.

KUND OCH KOMMUNIKATION

Aktivitet Totalt år Andel %

Antal anläggningar 3 053

Antal kunder 2 809

Antal mätare 3 005

Kundservice

Antal inkomna VA-anmälningar 65

Antal nya anläggningar klara för fakturering 23

Antal hanterade ägarbyten 200

Antal anmälda källaröversvämningar 5

Fakturaservice

Skickade fakturor 11 593

Skickade påminnelser 562 4,8 %

Ärende till inkasso 247 2,1 %

Ärenden till avstängning 14 0,1 %

Mätarservice

Mätarbyten 288 131,7 %

Förgävesbesök 64 18,2 %

Besök per mätarbyte 1,22

Övriga mätarärenden 141

Kontrollerade mätare 335 116,3 %

Felaktiga mätare vid kontroll 13 3,9 %

ÅRSSAMMANSTÄLLNING: SVALÖV
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Utöka verksamhetsområdet
En detaljplan för Blomområdet i 
Billeberga har antagits. Planen 
medger bebyggelse av 38 nya 
enbostadshus vilka ansluts till 
befintligt VA-ledningsnät.

En samfällighet för vatten och avlopp 
längs Tostarpsvägen har bildats och 
VA-anmälan har inkommit för 23 
fastigheter som ska anslutas till det 
kommunala nätet. Ett annat liknande 
projekt avseende fastigheter i området 
Heden norr om Billeberga håller på att 
utredas.

Expansionen i Billeberga gör att 
vattenförsörjningen av samhället 
kommer att bli kritisk. För att 
förstärka vattenförsörjningen kommer 
en ny tryckstegringsstation intill 
anslutningspunkten till Sydvatten att 
byggas, arbetet planeras utföras 2016. 
Övriga detaljplaner på gång är bland 
annat Gluggstorpsområdet i Tågarp 
och centrumbebyggelse i Kågeröd. 

Drygt 20 fastigheter väster om 
Tågarp, i Helsingborgs kommun, har 
fått tillstånd att ansluta till kommunalt 
vatten och avlopp i Tågarp när 
avloppsreningsverket avvecklats. Åtta 
fastigheter öster om Torrlösa utanför 
Svalöv är på gång med anslutning 
av kommunalt vatten och avlopp 
via en gemensamhetsanläggning, 
lantmäteriförrättning pågår.

Ett annat privat initiativ som pågår 
avser området mellan Kågeröd och 
Knutstorp. I övrigt är det utbyggnad 
enligt landsbygdsstrategin som 
kommer framöver. Denna redovisas 
under avsnittet om spillvatten nedan.

LEVERERA DRICKSVATTEN
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Matarledningen från Sydvatten-
systemet till Svalöv har lagts om. 
Under tiden arbetet pågick ordnades 
vattenförsörjningen med hjälp av 
tankbilar.

I samband med ledningsarbeten i Norr-
vidinge i april grävdes en vattenledning 
av. Detta gjorde att en kokningsrekom-
mendation utfärdades. Efter en dryg 
vecka kunde denna avslutas.

I Svalöv inträffade ett större strömav-
brott i juli månad. Reservkraftverket vid 
Västra Vattenverket, som togs i drift un-

der året, var då i drift under två timmar. 
Som komplement till den fast installe-
rade reservkraften har det också inköpts 
mobila aggregat som kan användas på 
flera olika anläggningar.

I Röstånga har de geologiska undersök-
ningarna för att finna ett nytt brunnsläge 
avslutats. Denna brunn behövs för att 
öka säkerheten i produktionen som idag 
bara har en brunn. Länsstyrelsen har 
lämnat tillstånd till provborrning, men 
innan vidare åtgärder görs måste en 
dispensansökan från nationalparksbe-
stämmelserna beviljas. En syn på plats 
gemensamt med nationalparkschefen 

Året som gått med våra kundkommuner – Svalöv

har gjorts. Detta angelägna projekt för-
senades eftersom det tidigare verkade 
vara möjligt att ansluta Röstånga till 
Sydvattensystemet. Det visade sig dock 
inte vara ekonomisk försvarbart.

I Norrvidinge har en ny tryckstegrings-
station tagits i drift. Det saknas ännu 
en del punkter för godkännande vid 
besiktning.

Ekonomi
Året har fortlöpt som planerat och följt 
den ekonomiska prognosen. Budgeten 
hölls mer eller mindre exakt (minus 29 
tkr). Vi har klarat oss från större haveri 

och börjar nu se resultaten av det pla-
nerade reinvesteringsarbetet. Svalöv har 
också dragit stor nytta av ”stordriften” 
när det gäller beredskap. Bjuv, Svalöv 
och Åstorp är ett beredskapsområde 
numera på dricksvattensidan.

Investeringar
Dricksvattenavdelningen begärde 950 
tkr i investeringsmedel under 2015. 
Utfallet blev 968 tkr. Bland annat så 
har mobilt reservkraftvekt köpts in och 
renoverat tryckstegringarna i Källstorp, 
Blinkarp och Röstånga med ett gott 
resultat. 

DRICKSVATTENPRODUKTION

Månad 2013 2014 2015
Jan 77 755 69 591 57 392

Feb 66 130 65 922 62 078

Mar 76 921 75 496 60 165

Apr 73 985 71 736 61 214

Maj 78 436 92 289 72 318

Jun 86 768 76 167 65 373

Jul 90 498 87 802 68 597

Aug 85 962 77 832 76 949

Sep 72 534 74 770 65 734

Okt 75 297 73 875 77 424

Nov 74 048 74 750 75 595

Dec 72 963 70 355 73 544

Total 931 297 910 585 816 383

SVALÖV, DRICKSVATTENPRODUKTION 2013-2015 (m3)
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Utredning av möjligheten att 
ansluta Röstånga till Sydvatten via 
VA Syds nät i Billinge har slutförts. 
Utredningen visar att lösningen inte 
blir kostnadseffektiv.

Arbetet med upprättande av dricksvat-
tenmodeller för vattenledningsnäten i 
kommunen har påbörjats under året.

Ett antal renoveringar och utbyte av 
såväl huvudventiler, brandposter och 
servisventiler är utförda under året.  
Utbyte av huvudventiler har utförts 
enligt reinvesteringsplan och budget. 
Ett antal gamla vattenserviser har 
lagts om och nya serviser har anlagts. 
Renspolning av vattenhuvudlednings-
nätet enligt schema har utförts. 

Under året har det varit totalt tolv 
vattenläckor. En besvärlig läcka or-
sakades på grund av schaktarbete i 
pågående entreprenad och medförde 
kokningsrekommendation för ett antal 
hushåll i Norrvidinge. 

För att kunna styra uttag av tillfäl-
ligt vatten bort från brandposter på 
vattenledningsnätet behöver en vat-
tentankstation installeras. En sådan 
station har under 2015 installerats i 
övriga kommuner inom NSVA. 

GIS
VA-kartan för Svalöv uppdateras av 
NSVA och under 2015 har uppgifter 
om gamla reliningar av ledningar samt 
uppgifter om privata ledningar lagts in i 
kartan.  GIS-gruppen har tagit emot åtta 
förfrågningar från Svalövs kommun om 
uppgifter till nybyggnadskartor. NSVA 
har under 2015 köpt in ArcGIS varpå vi 
bygger vår interna karttjänst. På så sätt 
kommer vi att få en bättre spridning och 
tillgänglighet av kvalitetssäkrad geogra-
fisk information internt inom NSVA.

Investeringar (reinvesteringar)
Utbyte av en äldre dricksvattenledning i 
Marieholmsvägen, Röstånga.

Ekonomi

Drift och underhåll
Utfallet följde i stort budget och prog-
nos. Antalet vattenläckor stämmer bra 
med budgeterat antal men ett antal 
läckor som har varit svårlokaliserade 
gör ändå att dessa har kostat mer än 
budgeterat.

Utöka verksamhetsområdet
Nya detaljplaner och privata initiativ av-
seende anslutningar utanför verksam-
hetsområdet redovisas under rubriken 
”Leverera dricksvatten” ovan.

Norrvidinge. Utbyggnad av området 
Norrvidinge med omnejd enligt ”Strate-
gin för VA på landsbygd” har slutförts. 
Projektet har inneburit att 120 fastig-
heter fått tillgång till kommunalt vatten 
och avlopp genom anläggande längs 6 
km ledningsschakt. Projektet har också 
under året bidragit till att driva proces-
sen med taxerevideringen i kommunen. 
Det ekonomiska utfallet landade betyd-
ligt under årets budget. Detta på grund 
av förseningar med upphandlingen av 
de LTA-stationer som ska beställas till 
samtliga 120 fastigheter. Ett betydligt 
mindre omfattande arbete än beräknat 
knutet till grundvatten och järnvägs-
korsningarna är en annan orsak. 

Förprojektering av övriga projekt inom 
5-årsplanen har påbörjats. Nio fastig-
heter i kommunens södra del har via en 
VA-samfällighet anslutits till Landskro-
nas spillvattennät i Annelöv.

VA-taxan
Under 2015 har taxan för anläggnings-
avgifter gåtts igenom. Syftet med detta 
har varit att se om eventuella höjningar 
av anläggningsavgifterna måste göras 
för att täcka de stora landsbygdspro-
jekt med utbyggnad av vatten och/eller 
spillvatten som kommer att göras inom 
närmsta åren. Ett beslut togs om en ny 
VA-taxa med 105 procents täcknings-
grad, men denna taxa blev överklagad. 
Därför tog Svalövs kommun ett nytt 
beslut om en ny taxa med 100 pro-
cents täckningsgrad. Denna taxa gäller 
från och med 2015-09-01 och följer 
Svenskt Vattens basförslag. 

DRICKSVATTENDISTRIBUTION RENA SPILLVATTEN

NYCKELTAL

Antal läckor 
/Vattenledningsnät (km) 0,07

Vattenledningsnät (km) 162

Antal vattenläckor (st) 12
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Året som gått med våra kundkommuner – Svalöv

Gällande villkor har inte efterlevts 
på Kågeröds reningsverk, under 
våren hade vi problem med slamflykt 
orsakat av hög hydraulisk belastning 
som även medförde förändring av 
den biologiska kulturen i biosteget. 
För övriga anläggningar har villkoren 
efterlevts.

Upprustning av anläggningar i Svalöv 
har pågått de senaste åren och 
anläggningarna börjar närma sig ett 
normalt skick. Antalet akuta insatser 
har minskat och under det senaste 
året har vi skiftat insatser från akuta 
till planerade, det återstår dock en del 
reinvesteringsinsatser innan samtliga 
anläggningar är i normalt skick.  

Svalövs reningsverk är mycket väl-
skött och tack vare det så har vi en väl 
fungerande process. Endast en större 
reparationsinsats har genomförts. En 
drivaxel till en av slutsedimenteringar-
nas skrapspel reparerades, kostnaden 
för reparationen var ansenlig.

Kågeröds reningsverk är mycket väl-
skött. Ett flertal optimerande installa-
tioner har genomförts under året vilket 
medfört stabilare drift av anläggningen 
och de akuta insatserna har minskat. 

Under året har vi återigen haft 
problem med kraftig variation i 
inkommande belastning till Kågeröds 
reningsverk. Utrustning och process 
kan inte parera denna variation, 
vilket medfört slamflykt orsakat av 
ett bioslam som har haft nedsatt 
sedimenteringsegenskap. Detta har 
resulterat i överträdelse av gällande 
villkor under några månader under 
våren. Vi har under året fortsatt 
använda oss av inhyrd utrustning 
för behandling av inkommande 
industrispillvatten.

Vi har byggt om styrning av 
returslampumpningen till biosteget, 
tidigare styrning var ålderdomlig och 
styrdes av klockor. Denna insats 
kommer medföra en bättre funktion 
av processen främst i samband med 
regnperioder, då vi inte kunnat återföra 
returslam utifrån behov.

Röstånga reningsverk är mycket 
välskött och tack vare det så har vi en 
väl fungerande process. Vi har inte 
haft några större akuta händelser som 
påverkat negativt.

Tågarps reningsverk är mycket 
välskött men ålderdomligt utrustat. 
Vi har endast utfört de absolut 
nödvändigaste insatserna då 
anläggningen ska tas ur drift under 
2016. I januari havererade den enda 
biobäddspumpen, vi ersatte den med 
en begagnad pump och förväntar oss 
att den säkerställer pumpfunktionen 
tills nedläggning.

Spillvattenpumpstationer är generellt 
i dåligt skick med avseende på 
teknisk utrustning och arbetsmiljö. 
En del förbättringar har genomförts 
under året, framförallt installation 
av automationsutrustning och nya 
pumpar.

Framtida utveckling

Svalövs reningsverk
Processen i Svalöv fungerar idag bra 
i förhållande till de krav som ställs. 
Sandfiltersteget för utgående vatten 
är gammalt och en reinvestering eller 
en omfattande underhållsinsats skulle 
bli kostsam för denna position. Därför 
bör vi utreda om detta reningssteg ska 
ersättas med ett mer kostnadseffektivt 
filtersteg i framtiden.

Nu när anläggningen är uppkopplad 
mot vårt överordnade system 
så öppnas även möjligheter för 
optimeringar av processen. Framtida 
målsättning är att effektivisera 
driften vilket kommer att sänka 
driftkostnaderna för anläggningen.

Slamhanteringen lever inte upp 
till gällande villkor, som säger att 
slamplattan ska vara täckt.

Kågeröds reningsverk
I Kågeröd påverkas reningsverket 
mycket av belastningen från den 
närliggande industrin Barry Callebaut. 
Trots förbättrande insatser så är 
processen känslig för de stora 
belastningsvariationerna från Barry 
Callebaut. Tillståndsarbetet står still 
då vi inte har enats om en framtida 
lösning för industrin. 

AVLOPPSRENING
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Röstånga reningsverk
Processen i Röstånga fungerar 
idag bra i förhållande till de krav 
som ställs. Nu när anläggningen är 
uppkopplad mot vårt överordnade 
system så öppnas även möjligheter för 
optimeringar av processen. Framtida 
målsättning är att effektivisera 
driften vilket kommer att sänka 
driftkostnaderna för anläggningen.

Tågarps reningsverk
Reningsverket ska tas ur drift under 
inledningen av 2016.

Pumpstationer
Det finns ett stort behov av att 
säkerställa arbetsmiljön för personalen 
som arbetar med pumpstationer. Det 
saknas bland annat grundläggande 
säkerhetsanordning såsom kollektivt 
fallskydd i ett flertal anläggningar.

1

N O R D VÄ S T R A  S K Å N E S  VAT T E N  O C H  AV L O P P

AVLOPPSRENING

NYCKELTAL

Anläggning År
Mottagen  

mängd 
spillvatten

Elförbrukning

(m3/år) (kWh/år) (kWh/m3)

Kågeröds RV 2015 431 090 360 812 0,84

2014 405 178 424 986 1,05

2013 308 907 440 449 1,42

2012 390 742 412 927 1,06

2011 388 245 384 253 0,99

Röstångas RV 2015 132 279 164 129 1,2

2014 139 723 138 355 0,99

2013 182 500 130 979 0,72

2012 134 852 120 894 0,90

2011 115 395 136 076 1,2

Svalövs RV 2015 622 986 320 153 0,51

2014 554 591 308 465 0,56

2013 535 524 323 910 0,60

2012 658 814 359 736 0,55

2011 713 075 353 387 0,50

Tågarps RV 2015 61 861 49 708 0,80

2014 76 593 44 978 0,59

2013 75 222 44 304 0,59

2012 62 533 49 736 0,80

2011 66 888 50 622 0,76
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Året som gått med våra kundkommuner – Svalöv

Ekonomi

Drift och underhåll
Inga större incidenter har skett under 
året som påverkat driftbudget negativt.

Investeringar 
Investeringsmedel har inte nyttjats fullt 
ut enligt budgeterade medel. Anled-
ningen till detta är primärt orsakade av 
bristfälliga resurser inom kompetens-
området el-automation.

Slampumpar - Svalövs reningsverk. 
Utbyte av två slampumpar till renings-
verkets slamprocess. Pumparna var 
hårt slitna och genom utbytet säker-
ställde vi pumpfunktion och undvek 
kostsamma provisoriska lösningar.

Överordnat system - Svalövs 
reningsverk. Uppkoppling av renings-
verket till vårt överordnade system 
Cactus Eye. Med denna investering så 
har vi möjlighet att optimera proces-
sen. Framtida målsättning är att effek-
tivisera driften vilket kommer att sänka 
driftkostnaderna för anläggningen. Det 
gamla systemet var ålderdomligt och 
instabilt.

Ställverk – Svalövs reningsverk. 
Denna installation genomfördes paral-
lellt med utbyte av det överordnade 
systemet. Delar av det gamla ställ-
verket flyttades ut till det nya auto-
mationsskåpet i samband med upp-
koppling av signaler till Cactus Eye. 
El-komponenter i ställverket var gamla 
och i behov av utbyte.

Ventil och inloppspump – Svalövs 
reningsverk. Utbyte av hårt sliten 
inloppspump samt installation av av-
luftningsventil. Dessa insatser medför 
ökad säkerhet och drifttillgänglighet 
för inkommande pumpstation.

Brutet vatten - Svalövs reningsverk. 
Nyinstallation av brutet vattensystem. 
Alla avloppsanläggningar där dricks-
vatten används till spolning och andra 
behov i processen ska vara brutna mot 
dricksvattennätet.

AVR-silo - Svalövs reningsverk. 
Utbyte av utrustning från granulerad 
till flytande fällningskemikalie på re-
ningsverket. Tidigare fällningskemika-
lieutrustning var i mycket dåligt skick 
och i stort behov av upprustning, utan 
en säkerställd kemfällningsanläggning 
kan villkorefterlevnad inte efterlevas.

Blåsmaskiner - Svalövs renings-
verk. Utbyte av utsliten blåsmaskins-
funktion till slamoxidationen. Vid hän-
delse av tappad luftningsfunktion så 
kommer avvattnat slam att generera 
en luktstörning från anläggningen. 

Transportörer slamavvattning - Kå-
geröds reningsverk
Utbyte av slamutlastningsanordning till 
slamcontainers. Tidigare torrslampump 
har ersatts med ett skruvtranspor-
törsystem, vi hade ständigt återkom-
mande driftstopp i pumpsystemet som 
genererade höga driftkostnader i form 
av arbetstid. 

Brutet vatten - Kågeröds renings-
verk. Nyinstallation av brutet vat-
tensystem. Alla avloppsanläggningar 
där dricksvatten används till spolning 
och andra behov i processen ska vara 
brutna mot dricksvattennätet.

Asfaltering, staket - Kågeröds 
reningsverk. Asfaltering till en bättre 
standard än tidigare av reningsverkets 
hårdgjorda ytor, vi har även komplet-
terat det yttre skalskyddet med ett 
staket som inhägnar reningsverket.

Motorventil slamförtjockare - Kå-
geröds reningsverk. Utbyte av 
uttjänt motorventil till utgående slam 
från slamförtjockaren. Genom utbytet 
säkerställde vi förtjockarens töm-
ningsfunktion och undvek kostsamma 
provisoriska lösningar.

Flotationsanläggning - Kågeröds 
reningsverk. Arbetsmiljöinsats genom 
utbyte av all utrustning till förbehand-
ling av industrispillvatten. Flotationsan-
läggningen var ur funktion och vi har 
idag en inhyrd provisorisk anläggning, 
arbetsmiljön är dock inte acceptabel 
med nuvarande lösning och därav 
är denna investering nödvändig. Vid 
händelse av att vi inte ska förbehandla 
industrispillvatten så kan all utrustning 
som köpts in flyttas till andra anlägg-
ningar i Svalöv alternativt säljas till 
andra kommuner inom NSVA, då det 
finns behov för denna typ av utrust-
ning inom NSVA även i framtiden. 
Projektet kommer att bli klart under 
2016.
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Ventilation gallerbyggnad - Kåge-
röds reningsverk. Arbetsmiljöinsats 
genom installation av en ventilations-
anläggning till den lokal där rensgal-
lerfunktion- och slamavvattning är 
placerade. Tidigare fick personalen 
använda skyddsmask när de vistades 
i lokalen.

Sedimenteringsbassänger - Kåge-
röds reningsverk. Utbyte av kollektivt 
fallskydd till de äldre biosedimente-
ringarna. Tidigare räcke uppfyllde inte 
gällande krav för kollektivt fallskydd.

Utloppsränna - Kågeröds renings-
verk. Ombyggnation av utloppsrännan 
som effektiviserar insatser såsom 
rengöring av rännan med mera.

Luftledning - Kågeröds renings-
verk. Akut installation av en ny luftled-
ning från blåsmaskiner till den biolo-
giska reningen. Den gamla ledningen 
läckte ut stora mängder luft. Om in-
satsen inte genomförts så hade vi inte 
kunnat efterleva våra utsläppsvillkor 
samt att driftkostnaden för blåsmaski-
nerna hade eskalerat.

Bräddflödesmätare - Röstånga 
reningsverk. Installation av en brädd-
flödesmätare, denna insats var ett krav 
från tillsynsmyndighet.

Ytluftare - Röstånga reningsverk. 
Ombyggnation av ringkanalens två yt-
luftare. Tidigare var ytluftarna i mycket 
dåligt skick och med denna insats 
säkerställer vi den biologiska renings-
funktionen och utsläppsvillkoren för 
reningsverket.

Ringkanal, räcke - Röstånga re-
ningsverk. Installation av kollektivt 
fallskydd till ringkanalen. Tidigare 
installation uppfyllde inte gällande krav 
för kollektivt fallskydd.

Överordnat system - Röstånga 
reningsverk. Uppkoppling av renings-
verket till vårt överordnade system 
Cactus Eye. Med denna investering så 
har vi möjlighet att optimering proces-
sen. Framtida målsättning är att effek-
tivisera driften vilket kommer att sänka 
driftkostnaderna för anläggningen.

Brutet vatten - Röstånga renings-
verk. Nyinstallation av brutet vat-
tensystem. Alla avloppsanläggningar 
där dricksvatten används till spolning 
och andra behov i processen ska vara 
brutna mot dricksvattennätet.

Lyftanordning pumpgalleri - Rö-
stånga reningsverk. Installation 
av en lyftanordning som möjliggör 
pumplyft från sedimenteringslokalens 
pumpgalleri. Tidigare fick personalen 
bära tunga pumpar i en brant trappa, 
detta var inte förenligt med arbetsmil-
jöregler.

Inkommande rörgalleri - Röstånga 
reningsverk. Utbyte av gjutjärnsled-
ningar som var i dåligt skick till rostfria 
ledningar. Installationen omfattade 
även utbyte av luckan till pumpgropen.

Kontrollrum, automatik - Röstånga 
reningsverk. Utbyte av uttjänta 
el-komponenter i kontrollrummets au-
tomationsskåp. Om inte denna insats 
blivit genomförd så hade vi inte kunnat 
säkerställa reningsverkets process.

Ringkanal, onlineinstrument - 
Röstånga reningsverk. Utbyte av 
uttjänta onlinemätesgivare i ringkana-
len. Dessa mätinstruments funktion 
är nödvändig för att kunna säkerställa 
anläggningen process och säkerstäl-
lande av utsläppsvillkor.

Järnkloridtank - Röstånga renings-
verk. Utbyte av havererade kompo-
nenter till järnkloridtanken. Tidigare 
hade vi provisoriska lösningar för 
dessa komponenter.

Slutsedimentering - Röstånga 
reningsverk. Utbyte av komponenter 
och drivmaskiner till slutsedimente-
ringen, den gamla utrustningen var i 
mycket dåligt skick. Med denna insats 
säkerställer vi funktion och utsläpps-
villkor för reningsverket.

Sedimenteringshall - Röstånga 
reningsverk. Utbyte av dåligt ytskikt 
och fönster till sedimenteringslokalen. 
Det nya ytskiktet och fönster har en 
högre standard än det gamla. 
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Rörgalleri - Pumpstation 
Billeberga reningsverk. Utbyte av 
gamla läckande gjutjärnsledningar i 
pumpstationen. Insatsen kommer att 
medföra lägre drifttid för pumparna 
och därmed minskade elkostnader.

Övervakning – 
Pumpstationer. Installation av 
kommunikationsutrustning och 
uppkoppling av pumpstationer till 
vårt överordnade system Cactus Eye. 
Denna insats medför minskad risk för 
bräddningar och källaröversvämningar 
då vi nu kommer att få ett larm om 
pumpstationen inte fungerar.

Pumpar – Pumpstation 
Meatmaster. Utbyte av pumpar 
i spillvattenpumpstationen enligt 
reinvesteringsplan. Utbytet säker-
ställde drift av denna pumpstation 
samt medför att vi minskar risken för 
bräddning av orenat vatten till källare 
och recipient vid akuta pumphaverier.

Pumpar – Pumpstation 
Svalövsjön. Utbyte av pumpar i 
spillvattenpumpstationen enligt 
reinvesteringsplan. Utbytet säker-
ställde drift av denna pumpstation 
samt medför att vi minskar risken för 
bräddning av orenat vatten till källare 
och recipient vid akuta pumphaverier.

El- automation – Pumpstation 
Teckomatorp reningsverk. 
Utbyte av el-automationsutrustning 
till spillvattenpumpstationen 
enligt reinvesteringsplan. Utbytet 
säkerställde drift av denna pump-
station samt medför att vi minskar 
risken för bräddning av orenat vatten 
till källare och recipient vid akuta 
haverier på utrustning.

El- automation, pumpar – 
Pumpstation Teckomatorp 
servicecenter. Utbyte av el-
automationsutrustning och pumpar 
till spillvattenpumpstationen 
enligt reinvesteringsplan. Utbytet 
säkerställde drift av denna pump-
station samt medför att vi minskar 
risken för bräddning av orenat vatten 
till källare och recipient vid akuta 
haverier på utrustning.

El- automation, pumpar – 
Pumpstation Teckomatorp 
SJ. Utbyte av elautomations-
utrustning och pumpar till 
spillvattenpumpstationen enligt 
reinvesteringsplan. Utbytet säker-
ställde drift av denna pumpstation 
samt medför att vi minskar risken för 
bräddning av orenat vatten till källare 
och recipient vid akuta haverier på 
utrustning.

Skalskydd – Pumpstation 
Billeberga Vattenverksvägen. 
Utbyte av undermåligt skalskydd 
för pumpstationen till en bättre och 
säkrare nivå.

El- automation – Pumpstation 
Kågeröds idrottsplats. Utbyte 
av el-automationsutrustning till 
spillvattenpumpstationen enligt 
reinvesteringsplan. Utbytet 
säkerställde drift av denna 
pumpstation samt medför att vi 
minskar risken för bräddning av orenat 
vatten vid akuta haverier på utrustning.

Året som gått med våra kundkommuner – Svalöv

Tågarp framtida VA etapp 2. 
Entreprenaden är i full gång och under 
2015 har man hunnit med att utföra 
ungefär hälften av projektet. Under 
februari månad väntas ny pumpstation 
bli driftsatt och därefter kommer 
rivning av det gamla reningsverket att 
påbörjas. 

Arbetet med saneringsplaner 
för ledningsnäten i kommunens 
tätorter pågår. Under året blev 
saneringsplanen för Billeberga färdig. 
Närmast att bli klara härefter är 
saneringsplanen för Teckomatorp och 
Röstånga under 2016. 

Ett antal nya serviser är lagda. Även 
befintliga serviser har blivit omlagda 
till följd av skarvförskjutningar och 
rötter. Under året har det varit 34 
avloppsstopp som har behövts 
högtrycksspolats. Annars har årlig 
underhållsspolning utförts enligt 
schema på spillvattennätet.

AVLEDNING SPILLVATTEN
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Under 2015 har vi gjort ett antal 
renoveringsarbeten. I Torrlösa har 
vi sett över brunnar intill ån för att 
minska inläckaget till spillvattennätet. 
Dräneringsledningarna kring 
pumpstationen i Röstånga har 
fått grävas upp då det varit 
väldigt vattensjuk intill stationen. 
Liknande problem har vi haft vid 
marknadsplatsen i Röstånga, där 
en avskärande dränering har fått 
läggas för att undvika att intilliggande 
väg svämmas över. Ett avlopp på 
Svalegatan har renoverat på grund 
av av sättningar. En relining med 
kortstrumpa i Hallgatan, Röstånga, har 
utförts för att laga ett utläckage och 
ett större avloppsras har åtgärdats.

Under hösten har NSVAs nya funktion 
för tillskottskontroll satts igång genom 
att en bil för rökning och filmning 
av ledningar har anskaffats och två 
tjänster för denna har tillsatts.
En inventering av bräddpunkter på 
ledningsnätet har påbörjats. Under 
kommande år kommer arbetet med 
NSVAs nya funktion och bil för 
tillskottskontroll att fortsätta utvecklas. 

Investeringar (reinvesteringar)
Relining av totalt 2 278 meter gamla 
spillvattenledningar i betong för att 
minska tillskottsvattenmängden till 
avloppsreningsverken har utförts.

Ekonomi

Drift och underhåll
Åtgärderna kring pumpstationen 
i Röstånga samt akut relining i 
Hallgatan och Svalegatan har bidragit 
till att budgeten överskridits något.

Utöka verksamhetsområdet
En detaljplan för Blomområdet i 
Billeberga har antagits. Planen 
medger bebyggelse av 38 nya 
enbostadshus vilka ansluts till 
befintligt VA-ledningsnät. Tanken är att 
dagvattnet från det nya planområdet 
och åtminstone en del av dagvattnet 
från intilliggande område ska passera 
en dagvattendamm innan det rinner ut 
i Braån.

Avledning dagvatten
Rensning av ett antal 
dagvattendammar har genomförts. Ett 
antal nya serviser är anlagda. Under 
året har rensning och grönyteskötsel 
utförts i dagvattenmagasin samt dike.  
Underhållsspolning av dagvattennätet 
enligt schema har genomförts. 

Under kommande år kommer arbetet 
med NSVAs nya funktion och bil för 
tillskottskontroll att fortsätta utvecklas.

Investeringar
Relining av en dagvattenledning i 
Svalöv, 90 meter, som haft problem 
med inträngande rötter utförd.

Ekonomi

Drift och underhåll
Utfallet ligger något över budgeten. 
För att färdigställa saneringsplanen för 
Billeberga inom tidplan genomfördes 
rökkontroll av spillvattenledning 
i samhället. Detta medförde att 
kostnaderna blev något högre än 
planerat. (Ledningsnät och projekt)

Under året har inga större händelser 
inträffat på dagvattennätet som 
medför avvikelser mot budgeten. 
(Rörnät)

AVLEDNING SPILLVATTEN OMHÄNDERTA DAGVATTEN

NYCKELTAL

DAGVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Dagvattenledningsnät (km) 104 94 94,1 86 86

Dagvattenmagasin (st) 14 12 ** ** **

SPILLVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Antal avloppsstopp 
/spillvattenledningsnät* (st/km) 0,27 0,02 0,04 0,03 0,15

Spillvattenledningsnät* (km) 125 107 107,3 113 113

Antal stopp 34 26 4 3 17

*) inkl kombinerat ledningsnät **) uppgift saknas
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