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Om projektet

• Beställare: Falu Energi och Vatten AB

• Projektering/ritningar: Univa AB

• LPS-tryckavloppssystem: Skandinavisk Kommunalteknik AB

• Generalentreprenör: DalaFrakt Entreprenad AB
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Om projektet

• Projekteringen är avslutad.

• 10 juni vann ledningsrätten laga kraft.

• 10 juni signerades entreprenadkontrakt med 
DalaFrakt Entreprenad AB.

• Besiktning fastigheter

pågår
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Om projektet
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• Preliminär start vecka 26
- Etablering

- Avverkning

- Tillfällig väg

• Produktionsstart VA 
- Etapp 1 (Påbörjas vecka 27)

- Etapp 2

- Etapp 3



Arbeten på egen fastighet

• Utanför din fastighetsgräns är ledningarna allmänna, vilka FEV 
gräver ner och ansvarar för. 

• Du som enskild fastighetsägare köper in, gräver ner samt 
ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningarna 
inne på din egen fastighet. 
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Arbeten på egen fastighet

• Pumpstationen på er fastighet köper FEV in och levererar till er 
fastighet. Pumpbrunnen gräver ni fastighetsägare själva ner. 
Fastighetsägaren ansvarar för installationen.

• FEV installerar pumpen i pumpbrunnen, samt svarar för drift och 
underhåll av pumpen. 
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Arbeten på egen fastighet

• Utmed ledningen mellan ert hus och pumpstationen ska det 
sättas en rensbrunn för att underlätta felsökning vid framtida 
driftstörningar.

• Ni som fastighetsägare står för elkablar och elinstallation. Elen till 
driften står ni också som fastighetsägare för. 
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Arbeten på egen fastighet

• Ni får en larmlampa levererad tillsammans med pumpbrunnen, 
som ni behöver installera på er fastighet. Larmlampan visar när 
pumpen inte fungerar som den ska. 
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Arbeten på egen fastighet

• Ledningarna på er fastighet behöver grävas ner på frostfritt djup. 
Om det inte går att gräva tillräckligt djupt kan isolering användas, 
eventuellt med kompletterande värmekabel. 

• Ni kopplar själva ihop era ledningar med de allmänna. 
Vattenventilen vid fastighetsgräns är FEV:s och får inte röras av 
fastighetsägaren. 
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Arbeten på egen fastighet

• Grävning kan påbörjas så snart det allmänna ledningsnätet är 
driftsatt och i funktion, d.v.s när du fått meddelande om 
förbindelsepunkt samt fakturan. Fakturan ska vara betald för att 
man ska få ansluta sig.  

• När det börjar närma sig anslutningsdags kommer FEV skicka ut 
servisanmälan där fastighetsägaren ska uppge vad man vill 
ansluta till (vatten och spillvatten eller enbart spillvatten) samt 
antal bostadsenheter på fastigheten.  
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Arbeten på egen fastighet

• Den faktiska anslutningen styr inte Falu Energi & Vatten över. Det 
är Miljönämnden för bygg- och miljöfrågor som beslutar om 
förbud av er enskilda avloppsanläggning. 

• Anslutning till allmänt avlopp ska antagligen ha gjorts senast ett 
år efter att de allmänna ledningarna är i drift.

OBS! Dagvatten tillåts inte i avloppsystem utan ska 

omhändertas lokalt.
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Arbeten på egen fastighet

• Ni som fastighetsägare ska sätta upp konsol för vattenmätaren 

• Vattenmätaren måste sitta frostfritt

• Beställning av vattenmätare görs hos oss senast 5 dagar innan 
inkoppling ska ske

• Falu Energi & Vatten bekostar vattenmätaren

• Vart tionde år byter vi ut din vattenmätare. Vi informerar dig som 
kund när det är dags för mätarbyte
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Lättryckavlopp med pumpstation (LPS)
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Lättryckavlopp med pumpstation (LPS)
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Lättryckavlopp med pumpstation (LPS)
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Arbetsgång LPS

1. Fastighetsägaren (FÄ) får ett brev med meddelande om 
förbindelsepunkt samt faktura från FEV

2. FÄ betalar fakturan

3. FÄ kontaktar FEV för att få en pumpbrunn

4. FEV kör ut pumpbrunnen och levererar till fastigheten

5. FÄ gräver ner ledningarna och pumpbrunnen enligt 
instruktioner från FEV (checklista LTA-system och checklista 
Elinstallation) på den egna fastigheten  
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Arbetsgång LPS

6. FÄ kontaktar FEV för att få själva pumpen installerad i 
pumpbrunnen, samt för att få en vattenmätare installerad. 

7. FEV åker ut och kontrollerar att pumpbrunnen är rätt installerat 
och sätter i pumpen om allt är i sin ordning.  

8. FEV sätter upp vattenmätare, vrider på ventilen till vattnet (i de 
fall anslutning sker till vatten) och börjar debitera 
brukningsavgift
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Ekonomi och fakturering

• Fakturering kommer ske till er fastighetsägare när ledningarna är 
i drift.

• Anläggningsavgiften för avlopp tas ut för samtliga fastigheter 
inom detaljplanelagt område. Avgift för avloppsanslutning 
kommer att debiteras även för obebyggda fastigheter inom 
detaljplanelagt område.

• Anläggningsavgiften för vatten behöver inte betalas om ni har 
egen dricksvattenbrunn och lämnar in skriftlig dokumentation på 
att ni har godkänt vatten samt inte vill utnyttja det allmänna 
vattnet. Den dagen ni vill ansluta er till allmänt vatten kontaktar ni 
oss och betalar då anläggningsavgiften för vatten som gäller det 
år som ni ansluter.
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Ekonomi och fakturering

• Anläggningsavgiften betalas enligt gällande taxa för det år ni 
ansluter er. 

• Anläggningsavgift per fastighet 2022:
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Ekonomi och fakturering

• Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del som 
varierar beroende på vattenförbrukningen.

• Brukningsavgift per fastighet 2022:
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Kontaktuppgifter

• Hemsida: 
www.fev.se/storakallviken

• Frågor till Falu Energi & Vatten:
- Tel kundtjänst: 023-77 49 00

- Leif Stunis, Projektledare 

• Frågor till Skandinavisk Kommunalteknik AB:
- Tel växel: 08-544 407 90

• Frågor till DalaFrakt Entreprenad AB:
- Tel Stefan Murmester, arbetsledare: 070-302 01 31
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fev.se

Tack!


