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Underlag beräkning invånarantal i avrinningsområde till Skälderviken och Södra Laholmsbukten 

Enligt stadgarna i NVSKK ska varje medlems kontrollavgift baseras på antalet invånare inom 
avrinningsområdet till Skälderviken respetive Södra Laholmsbukten. På uppdrag av årsstämman 2020 
har styrelsen bett arbetsgruppen se över hur denna fördelning ser ut och stämmer överens med 
dagens fördelning av kontrollavgifter.  

Efter sammanställt underlag från VISS, Vatteninformationssystem Sverige, med invånarantal från 
berörda medlemmar i kontrollprogrammet framkommer att dagens fördelning av kontrollavgifter 
inte stämmer, se tabell 1. I bilaga 1 återfinns underlag för respektive medlems avrinningsområde. 

 

Tabell 1. Sammanställning av hur fördelning av kontrollavgifter görs idag samt hur invånarantal per medlems 
avrinningsområde ser ut hösten 2020 och hur fördelningen skulle se ut enligt den. 

Kommun 

Invånare 
avrinnings-
områden 2020 

Fördelning % 
enligt 2020 
invånarantal 
i avrinnings-
områden 

Fördelning 
avgift enligt 
invånarantal 
2020 

Fördelning % 
enligt 
nuvarande 
fakturering 

Fördelning 
avgift enligt 
nuvarande 
fakturering 

Båstad             15 408  0,19             89 989    0,15 71 582 
Helsingborg             15 269  0,19             89 177    0,34 156 856 
Höganäs                6 295  0,08             36 765    0,13 60 647 
Ängelholm             42 476  0,53           248 078    0,38 174 926 
Totalt             79 448  1           464 010    1 464 010 

      

      
Nuvarande intäkter 2020 464 010    
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Bilaga 1 

 

Helsingborg 

Tjock ljuslila linje visar huvudavrinningsområdet. För Helsingborg är det Vegeåns avrinningsområde 
samt Görslövsåns delavrinningsområde, mörklila linje, och kustvattenförekomsten, mörklila linje, till 
Skälderviken som invånarantalet beräknas inom. Gult område på bilden visar området vars 
invånarantal ligger till grund för avgiften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höganäs 

Höganäs ligger inom delavrinningsområde, mörklila linje, och kustvattenförekomsten, mörklila linje, 
till Skälderviken. Gult område på bilden visar området vars invånarantal ligger till grund för avgift. 
Som komplement till hur vattendelaren går på Kullahalvön har även Geodata använts med 
dikningsförättningar. Bild 2 och 3 visar den sammanvägda bilden av hur avrinningsområdet till 
Skälderviken delas. Invånarantalet norr om den röda linjen i bild 2 och 3 ligger till grund för avgiften. 
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Bild 1: VISS karta över delavrinningsområden och kust- och övergängsvattenförekomster.  

 

Bild 2, 3: Vattendelare som Höganäs ritat ut baserad på geodata med vattendelare utifrån 
dikningsförrättningar på Kullahalvön. 

 

Ängelholm 

Ängelholm ligger inom huvudavrinningsområdet för Vegeån och Rönneån, ljuslila linjer, 
delavrinningsområde, mörklila linje, och kustvattenförekomsten, mörklila linje, till Skälderviken. Gult 
område på bilden visar området vars invånarantal ligger till grund för avgiften. 



Nordvästskånes kustvattenkommittee  september 2020 

 

 

Båstad 

Båstad ligger inom delavrinningsområde, mörklila linje, och kustvattenförekomsten, mörklila linje, till 
Skälderviken och Södra Laholmsbukten. Gult område på bilden visar området vars invånarantal ligger 
till grund för avgiften. 

 


