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Falu Energi & Vatten 
Box 213 
791 25 Falun 

Er referens/Adressat 

Klicka eller tryck här för att skriva mottagare 

Information 

VA-utbyggnad i Bergsgården 
Under åren 2022-2024 kommer vi att bygga ut allmänt vatten och avlopp 
(kommunalt VA) i Bergsgården. I det här brevet får du mer information 
om vad det innebär för dig som fastighetsägare. 

Om du vill veta mer om projektet och kommande arbeten kan du 
besöka vår projektsida på www.fev.se/bergsgarden.  
Där kan du enkelt följa hur det går i projektet och prenumerera på 
nyheter. 

Så bygger vi – preliminär tidplan  
Arbetet med utbyggnad av allmänt vatten och avlopp är uppstartat.  
Nu pågår projektering för anläggningen. 

Vintern/våren 2023  Projektering, utredning, ledningsrättsavtal 
Sommaren/hösten 2023  Upphandling entreprenör  
Hösten 2023-vintern 2024  Byggperiod  

Vad händer just nu?   
Projektering pågår med dimensionering och planering av ledningsnätet. Geotekniska 
undersökningar kommer att utföras under vintern 2022 och våren 2023. Det kommer att 
förekomma en del fältarbete i området, vilket innebär att våra medarbetare kommer röra 
sig i området och intill fastigheter. Personalen som är ute i fält är alltid iklädd 
varselplagg.   

Val av teknisk lösning för avlopp  
Den tekniska lösningen som valts för området är i dagsläget inte klart. Mer information 
om tänkt teknisk lösning och tänkt ledningssträckning kommer längre fram i 
projekteringen. 

Vid ett sådant här omfattande arbete i att bygga samhällsviktig infrastruktur förekommer 
många begrepp. Här nedan har vi försökt att reda ut en del av de vanligaste begreppen. 
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• Ledningssträckning: För att kunna ansluta alla fastigheter inom aktuellt 
område måste ledningar grävas ner i marken. Från din tomtgräns till 
huvudledningen som går till avloppsreningsverket i Falun för spillvatten eller 
till huvudledningen för vatten. 

• Förbindelsepunkt: Den plats vid din tomt där du som fastighetsägare ska 
ansluta dina ledningar som går in i fastigheten. All grävning och 
ledningsdragning måste enligt lag utföras i fastighetsägarens regi. Normalt sett 
placeras förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsägarens tomtgräns. 

• Servitutsavtal: Avtal som ger VA-huvudmannen (FEV) rätt att förlägga 
ledningar i mark som tillhör någon annan. Avtalet upprättas mellan FEV och 
fastighetsägaren. Vi strävar alltid för att servitutsavtal ska skrivas under på 
frivillig basis. Om vi inte kan komma överens med fastighetsägaren kommer vi 
att behöva begära ledningsrätt hos Lantmäteriet, som tar över och upprättar en 
ledningsrätt och avtal för respektive fastighetsägare.  

• Intrångsersättning: Vid tecknande av servitutsavtal kommer en ersättning att 
betalas ut till fastighetsägare där vi har grävt ner VA-ledningar. Ersättningen 
kan variera beroende på om vi till exempel tagit ner träd. Värderingen utförs av 
ett ackrediterat externt företag. 

• Ledningsrätt: Om man inte kommer överens på frivillig väg ansöker FEV om 
att få ledningsrätt enligt tänkt plan. Det innebär att Lantmäteriet utför en 
förrättning och beslutar om genomförandet. Ledningsrättsärenden brukar 
innebära en lägre ersättning än om en frivillig överenskommelse nås. 

Pris för vatten och avlopp 
VA-verksamheten finansieras genom en taxa som delas upp i anläggningsavgift och 
brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för 
utbyggnaden. Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka drift- och 
underhållskostnader och kapitalkostnader för investeringar i VA-anläggningar. 
Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del.  

Bergsgården omfattas av normaltaxa. Du kan läsa mer om VA-taxan och våra priser  
på fev.se/pris_va. 

Därför bygger vi ut 
Området har sedan länge konstaterats ha behov av en gemensam avloppslösning. 
Befintlig bebyggelse utanför det gamla verksamhetsområdet har i stor utsträckning 
undermåliga avloppslösningar som riskerar att förorena dricksvatten och ytvatten,  
och ge olägenheter i boendemiljön. Grundvattennivån är hög och markens struktur ger 
dåliga förutsättningar för infiltration, vilket har begränsat byggloven.  
 

http://www.fev.se/
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Miljönämnden konstaterade därför i beslut från 2003-12-02 § 143 att området har behov 
av gemensamt omhändertagande av avlopp. Bergsgården ska därför ingå i Falu 
kommuns utbyggnadsplan för vatten och avlopp.   

Frågor och kontakt 
Om du har frågor om projektet kan du kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller  
e-post info@fev.se. Be att bli kopplad till vår projektledare Leif Stunis. Våra öppettider 
är vardagar 08.00-16.00. 
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