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Falu Energi & Vatten AB 
Besöksadress Västermalmsvägen 12 
Postadress Box 213, 791 25 Falun 
Telefon 023-77 49 00 
fev.se 

Er referens/Adressat 

Klicka eller tryck här för att skriva mottagare 

Information 

Nu är det dags att skicka in din servisanmälan 
För att vi ska kunna ansluta dig till våra allmänna vatten- och avloppsledningar 
behöver du göra en beställning (servisanmälan) av VA-anslutning.  
Här får du mer information om hur du gör själva beställningen.  

Arbetet med att gräva ner vatten- och avloppsledningarna i Stora Källviken är snart klart 
och under december 2022 planerar vi att driftsätta ledningsnätet. Det är med andra ord 
dags för dig som fastighetsägare att ta beslut om du vill ansluta din fastighet till 
spillvatten (avlopp) och vatten (till exempel kran, dusch) eller enbart spillvatten.  

Så beställer du VA-anslutning 
Du beställer VA-anslutning genom att göra en servisanmälan. Beställningen är viktig för 
att vi ska kunna fakturera dig för rätt anslutning. Om du inte skickar in servisanmälan 
kommer vi att fakturera dig för både spillvatten och vatten, även om du planerat för 
enbart spillvatten.  

Fyll i bifogad blankett och skicka tillbaka den i svarskuvertet. Vi behöver din anmälan 
senast den 5 december 2022. 

• Obs: På blanketten ska du även ange hur många bostadsenheter som finns på 
fastigheten. En bostadsenhet är ett utrymme som kan användas av ett 
självständigt hushåll med åtminstone kokvrå och toalett.  
Exempelvis räknas en fastighet med en villa och en gäststuga (inredd med 
kokvrå och toalett) som två bostadsenheter. I flerbostadshus räknas varje 
lägenhet som en bostadsenhet. 

Avgifter och fakturering 

Anläggningsavgift 
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid anslutning. Avgiften 
motsvarar fastighetens andel av utbyggnaden av det allmänna vatten- och avloppsnätet. 
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Anläggningsavgiften per fastighet för 2023: 

 Vatten och 
spillvatten 

Spillvatten 

Avgift avseende framdragning  
av varje uppsättning servisledningar  
till förbindelsepunkter. 

85 050 kr 75 600 kr 

Avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter. 

97 272 kr 60 795 kr 

Avgift per bostadsenhet  
(läs Så beställer du VA-anslutning) 

25 536 kr 15 960 kr 

Totalt 207 858 kr 152 355 kr 
 
Samtliga priser är inklusive moms. 

Vi kommer att skicka ut fakturan för anläggningsavgiften när vi driftsatt ledningarna 
fram till din fastighet. Det innebär att du kan behöva betala avgiften innan din egen 
anläggning är i drift.  

Inkoppling av fastighet 
När vi har driftsatt VA-ledningsnätet är det möjligt för dig att koppla in den egna 
fastigheten på nätet. Du kommer att få mer information av oss inför att du ska påbörja 
din anslutning. Då får du även en karta över anslutningspunkten till fastigheten och mer 
information om brukningsavgiften.  

Du kan redan nu läsa mer om hur anslutningen går till på projektsidan 
fev.se/storakallviken. Där hittar du även en informationsfolder och 
kommunens allmänna bestämmelser för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar (ABVA). 

Vid frågor 
Om du har administrativa frågor kring servisanmälan kan du kontakta vår kundtjänst på 
023-77 49 00. Be att bli kopplad till Heléne Sterner. Du kan även skicka e-post till 
helene.sterner@fev.se 

Om du har tekniska eller generella frågor om projektet kan du kontakta projektledaren 
Leif Stunis på 010-130 12 93 eller leif.stunis@fev.se 

http://www.fev.se/Storakallviken

	Information
	Nu är det dags att skicka in din servisanmälan
	Så beställer du VA-anslutning
	Avgifter och fakturering
	Anläggningsavgift
	Inkoppling av fastighet
	Vid frågor


