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Prisjustering VA-taxa 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att VA-taxans förbrukningsavgifter höjs med 8 % 5,5 procent från och med 1 

januari 2020. 

Kommunstyrelsen uppdrar stadsledningskansliet att redovisa alternativa 

finansieringsmodeller till saneringskostnaderna för de små slamlagunerna samt 

sanering och rivning av Gässlösa. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2020 föreslå en höjning av VA-

taxans förbrukningsavgifter med 8 %. Bolaget ansöker nu om 

Kommunfullmäktiges godkännande.  

Inför Kommunstyrelsesammanträdet 2017-08-21 framställde Borås Energi- och 

Miljö AB en begäran om ökning av VA-taxan med 5,5 procent, en ökning med 

3 procent utöver den ”Branschgenomsnittliga” höjningen. Skälet till denna 

höjning meddelade bolaget var att fondera kapital till det nya 

avloppsreningsverket.  

Inför budgetår 2019 framställde bolaget ytterligare en ökning av VA-taxan. 

Skälet till denna ökning uppgavs vara kapitalkostnader för det nya 

avloppsreningsverket, ett behov av att byta ut gamla VA-ledningar, samt 

förbättrande åtgärder i bolagets dricksvattenproduktion för att öka säkerhet, 

kvantitet och kvalitet på dricksvattnet. Bolagets framställan om en ökning av 

VA-taxan med 11 procent godkändes av Kommunfullmäktige 2018-11-22. 

Borås- Energi och Miljö AB har nu framställt en begäran om att öka VA-taxans 

förbrukningsavgifter med 8 procent från och med 1 januari 2020. Skälet till 

denna framställan uppger bolaget vara kapitalkostnader för det nya 

avloppsreningsverket, behov att byta ut VA-ledningar i snabbare takt, samt 

förbättringsåtgärder i dricksvattenproduktionen för att öka säkerhet, kvantitet 

och kvalitet. 

Kommunstyrelsen har inte mottagit information eller tagit del av material kring 

bakgrunden till förslaget. Kommunstyrelsen som organ, vilken även är den 

beslutsfattande instansen, har inte erhållit den information som delar av 

Kommunstyrelsen mottagit. Det har inte heller framkommit information kring 

om Borås Energi- och Miljö AB utrett en omprioritering av sin 

investeringsbudget för att bemöta det förändrade behovet om utbyte av VA-
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ledningar. Kommunstyrelsen har heller inte erhållit information kring vilka 

åtgärder som ger upphov till ytterligare ökning av VA-taxan avseende ökad 

säkerhet, kvantitet och kvalitet av dricksvattenproduktionen. 

Kommunstyrelsen bedömer att en ökning av VA-taxan med 5,5 procent över 

den ”Branschgenomsnittliga” höjningen inte är rimlig utan att kompletterande 

information tillhandahålls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

besluta att VA-taxans förbrukningsavgifter höjs med 5,5 procent från och med 

1 januari 2020.  

Kommunstyrelsen vill även erinra Borås Energi- och Miljö AB att tidigare år 

har bolaget meddelat att deras kunder önskat ta del av prisavisering sex 

månader innan en ny taxa träder i kraft, med syftet att ta höjd för prisjustering i 

sin verksamhetsbudget. Kommunstyrelsen betonar vikten av att Borås Energi- 

och Miljö AB beaktar detta inför framtiden.  

VA-taxans nivå förutsätter att Borås Stad står för kostnaderna som uppstår i 

samband med sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av 

Gässlösa. Kostnaderna tas i takt med att de upparbetas. Totalt beräknas dessa 

kostnader uppgå till 80 miljoner kronor.      

Kommunstyrelsen har inte mottagit information kring vilka alternativ som 

existerar kring finansiering av sanering av de små slamlagunerna och sanering 

och rivning av Gässlösa. Om det beräknade beloppet om 80 mnkr förväntas 

belasta kommunens ekonomi och detta sker under budgetår 2019, så finns det 

tveksamheter kring om Borås Stad har möjligheten till att redovisa ett positivt 

resultat. 

Kommunstyrelsen noterar samtidigt att Stadshuskoncernen redovisar ett 

överskott mot budget om 70,4 mnkr för budgetår 2019, alternativt ett 

prognostiserat resultat för koncernen om 66,8 mnkr. Dessutom har Borås Elnät 

AB obeskattade reserver om över en kvarts miljard kronor. Kommunstyrelsen 

bedömer att det finns skäl till att se över alternativ och möjlighet till finansiering 

av sanerings- och kostnaderna för rivning av Gässlösa.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-10-28 

2. Framställan Borås Energi och Miljö AB, 2019-09-25 

3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2019-09-19 

  

Samverkan 

- 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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