
VA-frågan i Bosnäs  
Försörjning av dricksvatten och 
hantering av avloppsvatten 

Har du frågor?
Frågor om miljö och hälsa  

Miljöförvaltningen
Växel: 033-35 30 00 
miljo@boras.se

Frågor om planarbete och bygglov 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Växel: 033-35 85 00 
samhallsbyggnad@boras.se

Frågor om arbeten med ledningar och 
anslutning av vatten och avlopp

Borås Energi och Miljö AB
Kundcenter: 020-97 13 00 
kund@borasem.se



Hur ser det ut idag?
Bosnäs är ett område som har utvecklats från flertalet fritidshus till ett område 
med hög andel permanentboende. Detta har medfört en ökad belastning på 
miljön och på grundvattnet eftersom fler boende innebär att mer vatten används 
och mer avloppsvatten produceras. 

Avloppshanteringen i området sker idag framförallt via sluten tank för 
toalettavloppsvatten (”svartvatten”) och markinfiltration för bad-, disk- och 
tvättvatten (BDT eller ”gråvatten”). Huvudparten av BDT-avloppen är äldre och 
uppfyller inte moderna reningskrav. Det avloppsvatten som infiltreras i marken 
når i första hand grundvattnet men även sjön Bosjön. Många av tillstånden för 
toalettavlopp till sluten tank har tillfälligt tillåtits eftersom en annan, gemensam 
VA-hantering kommer att ske i Bosnäs i framtiden. Att leda avloppsvatten till 
sluten tank innebär små risker för närmiljön men det finns många argument 
som talar emot denna funktionslösning, bland annat miljöproblem med buller 
och luftutsläpp från de tankbilstransporter som krävs. För ett större område med 
hög andel permanentboende anses slutna tankar inte vara en långsiktigt hållbar 
lösning. 

Dricksvattenförsörjningen i Bosnäs sker idag främst via ett gemensamt 
vattenverk, dit de flesta fastigheter är anslutna. Det finns frågetecken huruvida 
denna täkt klarar att täcka behovet av dricksvatten på sikt. Det finns även en 
del kända problem med dricksvattnets kvalitet i Bosnäs, bland annat turbiditet 
(grumlighet), järn/mangan och lågt pH. Om fler bosätter sig i området 
permanent finns det en ökad risk att inte tillräcklig mängd dricksvatten kan 
produceras i verket eller att det ökade uttaget innebär föroreningsrisker. Det finns 
behov av att lösa dricksvattenfrågan i ett större sammanhang, det vill säga genom 
en kommunal lösning.

Vad säger lagen?
Frågor om dricksvatten och avlopp regleras av miljöbalken och lagen om 
allmänna vattentjänster. Kvalitet på dricksvatten regleras enligt föreskrifter som 
följer av livsmedelslagen.

Miljöbalken syftar till att skydda och främja människors hälsa och miljön, 
värdefulla natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald, god hushållning 
samt återanvändning och återvinning. Delar av miljöbalken och tillhörande 
förordningar tar särskilt sikte på vatten och avlopp.

Lagen om allmänna vattentjänster är en speciallag med ett smalare och tydligare 
syfte. Bestämmelserna i lagen syftar till att säkerställa att vattenförsörjning 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, ska 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.”

Vad gör kommunen?
Miljö- och konsumentnämnden är kommunens nämnd med särskilt 
myndighetsansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Nämnden har i ett beslut 
2015 bedömt att kommunen är skyldig att ordna vattenförsörjning och avlopp i 
ett större sammanhang i Bosnäs enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Borås Stad har i VA-planen 2016 pekat ut Bosnäs som ett område som ska 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp under de närmaste åren. Frågan 
om att skapa ett verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten (avlopp) och 
dagvatten i Bosnäs kommer att lyftas till kommunfullmäktige i Borås under 
2021. Beslutet ska ta hänsyn till områdets samlade behov, framtida utbyggnad, 
samhällsekonomi och totalkostnaden på sikt för berörda fastighetsägare.

Det är sedan det kommunala VA-bolaget, Borås Energi och Miljö, som 
projekterar och bygger ledningsnätet. Dricksvattnet kommer, liksom för själva 
staden Borås, från Öresjö. Avloppsvattnet leds till det nya avloppsreningsverket 
på Sobacken.

Kommunala VA-ledningar i området kommer att förhindra att avloppsvatten 
förorenar brunnar och grundvatten. Genom anslutningen minskar många av 
riskerna för människors hälsa och miljön. De boende i området får tillgång 
till vatten och avlopp som fungerar året runt som uppfyller höga miljö- och 
hälsokrav. 

I samband med att kommunalt vatten och avlopp ordnas till Bosnäs, avser 
kommunen att underlätta ytterligare för permanentboende genom att tillåta 
att större hus får byggas. Nuvarande detaljplan från 1968 är avsedd för 
fritidshusbebyggelse och byggrätten är därför begränsad till 60 respektive 100 
kvadratmeter per tomt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdrag från 
kommunfullmäktige att arbeta fram en ny detaljplan som möjliggör större 
byggrätter och fler tomter i Bosnäs. Prövningen av en ny detaljplan regleras i 
Plan- och bygglagen. I denna process kommer alla fastighetsägare i Bosnäs att ges 
tillfälle att lämna synpunkter på planens utformning i samband med samråd och 
granskning.


