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 Kommunfullmäktige 

 

Borås Energi och Miljö AB; Utökning av 

verksamhetsområden för VA (vatten och avlopp) 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö AB för kompletterande 

yttrande från berörda fastighetsägare, med syftet att kartlägga områdenas 

önskemål om en eventuell anslutning till kommunens VA-verksamhet. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VA-

verksamhet. Bolaget föreslår nu en utökning av verksamhetsområdet för VA. 

Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I takt med förtätning och exploatering av Borås Stad så behövs allmänna VA-

anläggningar byggas ut vilket innebär att även verksamhetsområdet för VA 

behöver utökas. Under 2021 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt rum 

och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhetsområdet. Att fastigheter 

som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet är en 

förutsättning enligt Vattentjänstlagen.  

De fastigheter som har anslutits eller kommer att anslutas ska införlivas i 

verksamhetsområdet för VA framgår av bolagets handlingar (bilaga 1). 

Kommunstyrelsen anser att områden med tät bebyggelse bör, i de fall dem så 

själva önskar, införlivas i den kommunala VA-verksamheten. Däremot är de 

viktigt att detta sker genom en god dialog, där berörda fastighetsägare tillfrågas 

hur de själva önskar lösa sin VA-anslutning. 

Mot bakgrund av att ett sådant underlag saknas, ska ärendet återremitteras till 

Borås Energi- och Miljö AB för att kompletteras. 

Beslutsunderlag 

1. Borås Energi och Miljö AB, Beslutsförslag, Utökning av verksamhetsområde 

för VA 2021 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB 
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