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Hur ser det ut idag?
Kullasand har utvecklats från ett område med fritidshus till ett område med 
hög andel permanent boende. När en fastighet blir bebodd permanent blir 
belastningen av föroreningar på miljön större. 

Det avloppsvatten som infiltreras i marken når först grundvattnet och sedan 
når det sjön Ärtingen som är Borås Stads reservvattentäkt. Ärtingen har högt 
skyddsvärde och därför ska orenat avloppsvatten inte tillföras sjön för att få 
en långsiktig och säker dricksvattenförsörjning i Borås Stad. 

Det avloppsvatten som släpps ut innehåller växtnäringsämnen som kväve 
och fosfor, metaller, organiska ämnen och bakterier. Vissa bakterier kan vara 
sjukdoms framkallande. De kemikalier som används i hushållen går orenade ut 
i marken.

De kemiska och biologiska processerna som sker i marken kan i viss mån 
bryta ner organiska ämnen, minska bakteriemängden och hålla kvar 
växtnäringsämnen. På sikt påverkas grundvattnet, särskilt om avlopps-
anläggningen är gammal och bristfällig.

Uttag ur dricksvattenbrunnar påverkar hur grundvattnet rör sig i området. 
Permanent boende och ökat boende i övrigt innebär ett större uttag av vatten 
och ökade utsläpp av avloppsvatten. Den relativt täta bebyggelsen, tiden man 
bor där och markförhållandena på platsen innebär att det finns en stor risk att 
dricksvattenbrunnar blir förorenade. Eftersom många har egna vattentäkter i 
området finns det därmed en risk för människors hälsa.

Vad säger lagen?
När det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och 
miljön av miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster.

Miljöbalken är ett stort paket av lagar som syftar till att skydda och främja 
människors hälsa och miljön, värdefulla natur- och kulturmiljöer, biologisk 
mångfald, god hushållning samt återanvänd ning och återvinning. Delar av 
balken med tillhörande förordningar tar särskilt sikte på vatten och avlopp 
med tydligare regler för skyddet av människors hälsa och miljön.

Lagen om allmänna vattentjänster är en speciallag med ett smalare och 
tydligare syfte. Bestämmelserna i lagen syftar till att säkerställa att vatten-
försörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

”6 §  Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en 
viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhets område inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.”

Länsstyrelsen kan kräva att kommunen att ordnar kommunalt vatten och 
av l opp om det behövs enligt paragrafen. Kommunen riskerar att behöva 
betala vite till staten om kravet inte uppfylls.

Vad gör kommunen?
Miljö- och konsumentnämnden är kommunens nämnd med särskilt 
ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Nämnden har därför med stöd 
av miljöbalkens regler uppmanat kommunen att åtgärda VA-situationen i 
Kullasand. 

Nämnden bedömer att kommunen är skyldig att ordna vatten- och avlopps-
försörjning inom Kullasand enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Borås Stad har därför beslutat att VA-sanera området genom Borås Energi 
och Miljö AB. Hela området kommer att anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp. 

Kommunalt vatten och avlopp i området förhindrar att avloppsvatten 
förorenar brunnar, grundvatten och Borås Stads dricksvattentäkt. Genom 
anslutningen undanröjs därmed riskerna för människors hälsa och miljön. De 
boende i området får tillgång till vatten och avlopp som fungerar året runt 
och som uppfyller höga miljö- och hälsokrav.

Kommunal VA-planering har ett långt tidsperspektiv. Det kan röra sig om 
100 år eller längre tid. Borås Stad har beslutat att dra fram samtliga vatten-
tjänster, det vill säga dricksvatten, dagvatten och avlopp. Kommunens beslut 
utgår ifrån bostadsområdets samlade behov där hänsyn tas till framtida 
utbyggnad, samhällsekonomi och totalkostnaden på sikt för berörda 
fastighetsägare




