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VA-anslutning Bosnäs
Borås Energi och Miljö bjuder in till samråd gällande VA-anslutning av
området Bosnäs. Det innebär att kommunalt ledningsnät för vatten,
spillvatten och dagvatten kommer att byggas ut till fastigheterna i Bosnäs. I
dagsläget detaljprojekteras ledningarna och du som fastighetsägare har nu
möjlighet att lämna synpunkter på placeringen av förbindelsepunkten.
Information om projektet finns på vår hemsida och där finns också vanliga
frågor och svar. På hemsidan finns även en ritning som redovisar din
förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten placeras 0,5 m utanför
fastighetsgränsen och det är där fastighetsägarens ledningar kommer att
ansluta till de kommunala ledningarna.
I första hand skickar du in dina synpunkter i mejlform, men det finns även
möjlighet att boka in ett enskilt samrådsmöte där vi kan hjälpa dig om du har
frågor som du inte fått svar på via hemsidan. Samrådsmöte bokas via vår
hemsida och kommer då att ske via Teams.
Har du ingen möjlighet att ta del av samrådet digitalt så ber vi dig kontakta
oss för att stämma av förbindelsepunkten på ett annat smittsäkert sätt.
Anser du att föreslagen förbindelsepunkt är godtagbar så behöver du inte
göra något.
Det kan bli aktuellt med särtaxa i Bosnäs. Mer information kring detta finns på
vår hemsida under Frågor och svar. På hemsidan finns också information om
normaltaxa. Beslut om särtaxa tas när byggnationen är färdig.
Samrådstid
Start samråd:
Sista dag för synpunkter:

17 maj 2021
4 juni 2021

Kontakt
Jonas Lindberg
VA-säljare

mejladress:
telefon:

jonas.lindberg@borasem.se
0729-76 61 06

Läs mer om projektet
www.borasem.se/bosnäs
Var god vänd!
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Information om detaljplanen
Kommunen siktar på att ha ett samrådsförslag klart för beslut i
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) 27 maj. Om SBN godkänner planförslaget
för samråd kommer alla berörda fastighetsägare att underrättas med brev
samt bjudas in till ett digitalt samrådsmöte i vecka 24. Samrådet kommer att
pågå i minst fyra veckor och kan vid behov förlängas. Under denna tid finns
möjlighet att skicka in synpunkter på detaljplanen.
Med vänliga hälsningar
Borås Energi och Miljö och Borås Stad
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