
Framtida utmaningar och möjligheter 
för små och stora VA-organisationer 



NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

• Kommunalt VA-bolag
• Bildades 2009
• Sex ägarkommuner
• 250 000 invånare
• 43 000 betalande kunder
• 200 medarbetare

15 429

143 304

14 025

45 286

14 796

15 828

SCB 2017





Ny- och reinvesteringar

Svenskt Vattens rapport från 2017:
Från 12 miljarder/år till 16,5 miljarder/år.
Dubblering av va-taxan på 20 år.



Ökade krav på rening

Svenskt Vatten med i utredningen.
Expert: Anders Finnson

Svenskt Vatten fått medel från 
Naturvårdsverket för att starta upp en 
beställargrupp för sina medlemmar.



Säker dricksvattenförsörjning

Svenskt Vatten bidragit i arbetet med regeringsuppdraget 
”Att inleda arbetet med att inrätta ett nationellt 
dricksvattenråd”



Omvandlingsområden / landsbygd



Klimatanpassning

Läs Svenskt Vattens remissvar angående 
utredningen om hållbara vattentjänsters 
betänkande SOU 2018:34 på hemsidan 
www.svensktvatten.se



Säkerhet och hot

Svenskt Vatten startar ett nätverk för personer 
med säkerhetsansvar och/eller behov av mer 
kunskap om säkerhetsarbete.



Vår vision

• NSVA är garanten för en hållbar och problemfri 
utveckling av vattenrelaterade frågor i 
Nordvästra Skåne.

• Våra strategier för att röra oss mot visionen är
• Att våra reningsverk klarar villkor och utsläppskrav, vilket 

redovisas i bolagets miljöredovisning
• Att det dricksvatten vi levererar uppfyller Livsmedelsverkets 

villkor 
• Att våra ledningsnät uppfyller de dimensioneringskrav som gäller
• Att vi planerar och är redo för framtida utmaningar såsom kraftigare 

regn, stigande havsnivåer, sämre råvatten, ökande vattenförbrukning 
och krav på rening av fler ämnen i våra reningsverk.

• Att vi inom ramen för vårt uppdrag ser till att va-systemen gör våra 
kunders vardag opåverkad av vår verksamhet.

• Att vi är gula eller gröna i alla parametrar i Svenskt Vattens 
Hållbarhetsindex.



Definiera vatten- och avloppstjänsten, skaffa en 
bas för effektiva organisationer



Ta fram relevanta planer som beslutsunderlag

• Plan-planen



Ökade investeringsnivåer
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Möjlighet att testa nytt!



Hur ska vi möta utmaningarna?

• Kompetens in-house
• Större organisationer (>50 000 invånare enligt Svenskt Vattens Hållbarhetsindex)
• AI och automatisering

• Betalningsförmåga
• Få koll på intäkten (höja)
• Höja taxorna (höja)
• Statliga bidrag (höja)
• Större kollektiv (omfördela)
• Statligt utjämningssystem (omfördela)

• Lagstiftning
• Modernisera lagen om allmänna vattentjänster (och andra lagar ex PBL)
• Sammanhållen statlig struktur





Tack!
Ulf Thysell
NSVA
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