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Information 

Vi behöver minska mängden tillskottsvatten  
i Grycksbo 
För att minska riskerna för översvämning och bräddningar behöver vi 
hjälpas åt att minska tillskottsvattnet. Uppdatera dig om vad vi planerar 
att göra i Grycksbo och vad det innebär för dig som fastighetsägare.   

Tillskottsvatten är rent vatten (regnvatten och grundvatten) som kommer in i spillvatten- 
ledningarna1 från felkopplade dräneringsledningar och takavlopp, gamla läckande 
ledningar, trasiga brunnar och felkopplade dagvattenbrunnar.   

I Grycksbo har vi stora problem med tillskottsvatten. En stor del av allt vatten som 
kommer till avloppsreningsverket är just tillskottsvatten. Vattnet leder till onödig 
energiförbrukning vid pumpstationer och avloppsreningsverk, försämrad vattenrening 
och slamkvalitet. Vid skyfall är det dessutom risk för källaröversvämningar och 
bräddning av orenat avloppsvatten. 

Vår tillsynsmyndighet har beslutat att vi behöver minska mängden tillskottsvatten som 
leds till reningsverket. Och det behöver vi göra tillsammans med dig som 
fastighetsägare. 

Vem gör vad 
I Falu kommun ansvarar Falu Energi & Vatten för det allmänna vatten- och 
avloppsnätet. Det innebär att vi sköter om bortledning och rening av dagvatten inom 
kommunens verksamhetsområden för dagvatten. Vi ser också till att hålla ledningsnätet i 
gott skick - reparera där det behövs och anlägger separata dagvattenledningar i områden 
där det behövs.  

 
1 Spillvatten är förorenat vatten som kommer från disk, toalett och dusch. Spillvatten kan också 
kallas avloppsvatten. Spillvatten ska renas i reningsverk innan det släpps ut i sjö eller vattendrag.  
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Som fastighetsägare är du ansvarig för alla VA-installationer mellan 
förbindelsepunkterna och byggnaderna. Du ska se till att ”rätt” vatten är kopplat till 
”rätt” ledning. 

Så här arbetar vi i Grycksbo 
För att göra något åt problemen i Grycksbo kommer vi successivt att renovera gamla 
och läckande ledningar. Det är ett långsiktigt arbete där vi tar en gata åt gången. Vi 
kommer att utreda brister, behov och på sikt anlägga diken och ledningar för 
dagvattenavledning.  

I samband med att vi gör utredningar och åtgärder av de allmänna ledningarna i en gata, 
så kommer vi även att utreda åtgärdsbehov för fastigheterna som ligger i anslutning till 
gatan. De utredningar vi kommer att göra är bland annat flödesmätning i ledningarna för 
att se var det rinner mer vatten än normalt, filmning av huvudledningar och 
servisledningar för att upptäcka brister och inläckage samt undersökning av felkopplade 
stuprör med hjälp av rök.  

• Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas via brevutskick när vi sätter i 
gång med utredningarna på en viss gata. Efter att undersökningarna utförts så 
får fastighetsägaren information om resultatet och ifall det krävs någon åtgärd 
på fastigheten.  

Ditt ansvar som fastighetsägare 
För att vi ska komma till rätta med höga flödena av tillskottsvatten behöver även du som 
fastighetsägare se över ledningarna på den egna fastigheten. Takavlopp och dräneringar 
får inte vara anslutna till allmänna spillvattenledningar.  

Som fastighetsägare behöver du även sköta om och vid behov renovera äldre ledningar, 
så att inte markvatten läcker in.  

Information och tips 
• På vår webbplats finns mer information och tips på hur du 

tar hand om ditt ledningsnät och kopplar dagvatten rätt.  
För att läsa mer - använd webbadressen fev.se/dagvatten 
eller scanna QR-koden. 

• Där kan du också läsa kommunens ABVA (Allmänna 
bestämmelser för vatten och avlopp) som reglerar rättigheter och skyldigheter 
för abonnenter som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen.  

Vill du följa våra VA-arbeten i Grycksbo är det även möjligt att prenumerera på nyheter 
via projektsidan: fev.se/grycksbo 
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Sök bidrag 
Vid årsskiftet blev det också klart att du som fastighetsägare i Grycksbo kan söka ett 
bidrag för bortkoppling av stuprör och dränering från spillvattenledningsnätet.  

Mer information om bidraget och hur du söker det kommer att läggas ut på vår 
webbplats under våren.  

Frågor 
Om du har frågor kring informationen i brevet kan du kontakta vår kundtjänst på 
023-77 49 00 eller e-post info@fev.se. Be att bli kopplad till vår VA-handläggare 
Åsa Berglund. Våra öppettider är vardagar 08.00-16.00. 

 

Vänliga hälsningar, 

Falu Energi & Vatten 
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