
Fokus på 
hållbara vattentjänster

- Det har hänt en del under året, säger Roland Norrman. LBVA har flyttat in i nya lokaler, vi har 
skrivit ett antal planer som är anpassade till bolagiseringen och i slutet av 2020 tog vi även över 
åkeriverksamheten från Halmstads kommun. Från den här mandatperioden så har vi fått tänka 
mycket nytt, säger han.

Ett intensivt år
Att bygga ett bolag och sätta det i full drift innebär mycket arbete bakom kulisserna. Under 2020 
anställdes cirka 20 nya medarbetare och nya funktioner har tillsatts. Bolaget ägs gemensamt och till 
lika delar av Halmstads och Laholms kommuner och är nu mer likställt mot båda kommunerna än i 
tidigare organisering. LBVA´s nya varumärke ska stärkas och säljas in.

- För min del har året varit mycket intensivt, säger Mattias Leijon. Det underlättar alltid i grunden 
om man är positiv till saker och ting men ibland är det tur att man inte vet hur mycket arbete som 
väntar runt hörnet, skrattar han. Det är en enormt stor skillnad på att vara en förvaltning inom kom-
munen och att ta klivet över till att vara ett bolag. Det innebär inte minst nya krav och nya förvänt-
ningar att leva upp till.

Laholmsbuktens VA (LBVA) blev aktiebolag den 1 januari 2020. Efter att tidigare ha varit 
en del av Halmstads kommuns förvaltningsorganisation ägs nu bolaget av Halmstad och 
Laholms kommuner tillika delar och den gemensamma nämnden har övergått till att bli 
styrelse. Under det första året som bolag har mycket tid lagts på att forma och implemen-
tera den nya organisationen och fortsätta bygga kunskap kring vattnets värde.
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”Vi fokuserar mer på 
vad vi måste göra för att ha 
vårt viktigaste livsmedel 
- rent vatten - kvar i framtiden”.

Roland Norrman, styrelseordförande, 
Laholmsbuktens VA AB

”De senaste åren 
har det blivit tydligt 

att vi måste bygga kunskap 
och skapa goda beteenden 

kring hur vi hanterar vatten. 
Vi kan inte fortsätta 
hantera vatten som 
en oändlig resurs”.

Mattias Leijon, VD 
Laholmsbuktens VA AB



Har LBVA´s uppdrag förändrats nu?
- Nej, men vårt fokus har förändrats något. Vi fokuserar mer på vad vi måste göra för att ha vårt vik-
tigaste livsmedel - rent vatten - kvar i framtiden, säger Roland Norrman. Det fungerar inte i längden 
att bara öka tillgången på grundvatten. Vi måste se till att inte bara ta vattnet för givet. Här i Sverige 
tar vi för givet att rent vatten kommer ur kranen när vi öppnar den. I många länder i övriga världen 
får man köpa sitt dricksvatten, poängterar han.

- LBVA döms ofta efter huruvida vi har bevattningsförbud eller inte, menar Mattias Leijon. Dricks-
vattenförsörjningen är viktig och ger förutsättningar för liv och verksamhet. De senaste åren har det 
blivit tydligt att vi måste bygga kunskap och skapa goda beteenden kring hur vi hanterar vatten. 
LBVA kan inte bara leverera vatten för att invånarna sedan ska kunna slösa med det när och hur 
som helst. LBVA har ett ansvar för den gemensam resurs som vattnet är – ett livsmedel. Vi kan inte 
hantera vatten som en oändlig resurs. Vi måste lämna ett arv efter oss. Kommande generationer ska 
också kunna förfoga över ett friskt, gott och hälsosamt dricksvatten. Om det ska vara möjligt så 
måste vi ta ansvar för hela kedjan och inte bara ha fokus på att fram så mycket vatten som möjligt. 
Vi måste agera cirkulärt och även ta hand om spillvatten och dagvatten, menar Mattias Leijon.

Hur påverkar det verksamheten att ha två ägarkommuner?
- Vi ska serva båda våra kommuner på bästa sätt. Bolagsbildningen innebär att kommunerna kan bli 
mer jämbördiga men det ställer också krav på båda kommunerna. Vi har utvecklat och förtydligat 
vår uppdragsbeskrivning i syfte att få mer samlad kraft och bygga en gemensam bild, delaktighet 
och dialog, säger Mattias Leijon.

Fylleåns utlopp i havet. 
Fylleån är ett av de 
mest värdefulla vatten-
dragen i Halland med 
riksintressanta bestånd 
av lax och havsöring. 
LBVA värnar om de 
friska vattendragen.



Förutom bolagisering och omorganisation så ska den ordinarie verksamheten drivas som vanligt 
med målet att leverera hållbara vattentjänster. 

Hur tänker LBVA kring utsläpp av PFAS?
Diskussionen om PFAS, ett miljögift som bl a finns i brandskum och som har uppmätts i både yt-, 
grund- och dricksvatten, har pågått under en tid. 
- Detta är en angelägen fråga. Det är mycket viktigt att LBVA inte distribuerar vatten som överskri-
der gränsvärden och att bolaget kan säkerställa att kvaliteten är godkänd, säger Roland Norrman.
- Ja, det är viktigt och vi gör allt som kunden kan förväntas av oss i den frågan, vidhåller Mattias 
Leijon. Vi är transparenta med alla uppmätta vattenvärden och våra kunder ska kunna lita på att 
dricksvattenkvaliteten är god.

Hur arbetar LBVA för att leverera hållbara vattentjänster?
LBVA arbetade med en rad olika hållbara projekt under 2020. Bolaget är t ex ett av de första i Sve-
rige som spolar toaletterna med regnvatten istället för dricksvatten. Detta projekt blev slutbesiktigad 
under hösten 2020. Regnvattenspolningen ska stå för 80 % av vattenbehovet till de cirka 40 toalet-
terna i kontorsfastighetens där LBVA har sina lokaler.
- Ja, detta är ytterligare en lösning för att använda rätt vatten till rätt sak, säger Mattias Leijon. 
I samarbete med ägarkommunerna har vi startat ”Den vattensmarta kunskapsresan”. Syftet med 
projektet är att höja kunskap och skapa nya gemensamma arbetssätt för en hållbar och vattensmart 
samhällsutveckling.
Fler och fler av oss inser att vattentillgång är en överlevnadsfråga och att det handlar om det indivi-
duella ansvaret. Vi måste jobba vidare med att övertyga ännu fler människor om sambandet, säger 
Mattias Leijon.

Varför har LBVA valt att hämta vatten från Bolmen?
Friskt dricksvatten i en kran nära dig är resultatet av en lång produktionskedja med länkar av av-
ancerade processer. Den första och viktigaste länken är råvattnet. Sydvatten tar vatten från sjön 
Bolmen och Sydvatten är LBVA´s partner när det gäller att hämta vatten från Bolmen. Denna dialog 
startade egentligen redan 2017 men kunde slutföras först 2020.

Bolmen ska ge 
större säkerhet i 
vattenförsörjnings-
systemet.



- Vi har egentligen tillräckligt mycket vatten till vårt förfogande redan idag men eftersom vi känner-
till att vi har vattentäkter som är utsatta för stor påverkan så kan det innebära en leveransosäkerhet 
längre fram. Därför måste vi komplettera med mer vatten för att ha större säkerhet i vårt försörj-
ningssystem, förklarar Mattias Leijon. 
- Men det är viktigt att förtydliga att lösningen med Bolmen inte får resultera i att vi lutar oss till-
baka och fortsätter använda vattnet som vi har gjort tidigare. Vi måste använda rätt vatten till rätt 
sak! Vi måste använda vatten på ett ansvarsfullt sätt! Om vi lyckas med det så kommer vi att ha en 
lösning som kommer att hålla under mycket längre tid än om vi fortsätter slösa, poängterar Mattias 
Leijon.

Har LBVA fler projekt på gång?
Under 2019 slutförde LBVA upprustningen av infrastrukturen på spillvattensidan i nya Ängstorp 
med syfte att både Laholm och Båstad ska kunna växa med fler invånare som ansluts till LBVA´s 
spillvattensystem. 2020 var första helåret som Ängstorp varit i full drift.
- Vi har avvecklat några mindre reningsverk, vi har ett stort projekt i Busörs reningsverk samt ett 
mycket stort projekt med att rusta reningsverket på Västra Stranden i Halmstad. Förhoppningsvis 
kan vi knyta ihop de här olika projekten till att bli delar i en helhet som skapar flera mervärden, 
berättar Roland Norrman. 

LBVA har också satsat på ett spännande pilotprojekt i samarbete med Halmstads energi och miljö 
bolag (HEM) och Helios Innovations som utvecklar en ny avsaltningsteknik som ska kunna rena 
havsvatten med hjälp av restvärme från industrier.
- Via vårt ägardirektiv får vi möjlighet att utveckla frukten av forskning. Det vill säga att vi kan 
hjälpa till med att testa idéer i verkligheten, berättar Mattias Leijon. Vi har förhoppningen om att 
kunna fortsätta det här pilotprojektet med Helios och HEM under 2021 och bidra till en fortsatt 
utveckling av denna avsaltningsteknik. 

Detta är ett sätt att producera tekniskt vatten på som kan ersätta användning av dricksvatten. Tek-
niskt vatten är vatten av annan kvalitet som kommer från olika källor och ursprung än det vanliga 
dricksvattnet. 
- I fastigheten där vi har våra kontorslokaler så spolas cirka 40 toaletter med regnvatten istället för 
dricksvatten. Det är ett exempel där vi bidrar till att minska användningen av dricksvatten, säger 
Mattias Leijon.

Vad är ledningen mest nöjd med för 2020?
- Ur det interna perspektivet så känns det bra att jag ofta får återkoppling på att medarbetare är 
nöjda och glada och trivs. Jag är stolt och tacksam över att jag får vara med att bygga ett starkt lag, 
säger Mattias Leijon. Jag upplever det som attraktivt att arbeta med vatten, det är viktigt och intres-
sant. Vi har en engagerad styrelse som vill föra dialog i ägarkommunerna, det är viktigt för verk-
samheten, avslutar han.

- Vi hade Coronan att dras med hela 2020 vilket har stoppat vissa projekt. Jag hoppas att vi ska full-
följa fler av de projekt som sattes i rullning i början av 2020. Min utmaning är att driva dessa frågor 
och få dem till beslut. Jag tycker absolut att LBVA ligger på framkant i utvecklingen framåt. Det är 
jag stolt över, avslutar Roland Norrman.

 


