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Fastighet 

Information 

Utskick av servisanmälan 

Arbetet med att gräva ner de allmänna vatten- och avloppsledningarna i 

Kniva håller på att bli klart och under hösten kommer det att bli dags att 

ta ledningsnätet i drift. Därför vill vi att ni fyller i och skickar tillbaka 

bifogad servisanmälan senast den 30:e augusti 2019.  

Bifogat finns en blankett för servisanmälan som ska fyllas i och skickas in för att vi ska 

veta om vi ska debitera för både spillvatten och vatten, eller endast för spillvatten. Om 

ni inte lämnar in en servisanmälan kan vi komma att debitera för båda nyttigheterna.  

På blanketten ska även anges hur många bostadsenheter som finns på fastigheten. En 

bostadsenhet ska motsvara ett självständigt hushåll. Den ska ha någon form av 

kök/pentry och toalett. T.ex. är en gäststuga/gillestuga med matlagningsmöjlighet och 

toalett en egen bostadsenhet även om stugan inte är en permanentbostad.    

Fakturan med anläggningsavgiften kommer ni att få efter att de allmänna ledningarna 

fram till er fastighet är i drift. Detta betyder att ni kan komma att behöva betala denna 

avgift innan er egen anläggning är i drift. Har inte anslutning skett efter 3 månader från 

fakturans förfallodag börjar Falu Energi & Vatten ändå att debitera den fasta delen av 

brukningsavgiften.   

Ledningsnätet för VA i Kniva beräknas vara klart för driftsättning runt oktober 2019. 

Först när ledningsnätet är driftsatt är det möjligt att koppla in sin fastighet på det 

allmänna nätet. Information om när detta kan ske kommer att skickas ut till samtliga 

fastighetsägare så snart ledningsnätet är i drift.  

Mer information om hur själva anslutningen till det allmänna vatten- och avloppsnätet 

ska gå till kommer att skickas ut till fastighetsägare i området i samband med att 

ledningsnätet tas i drift runt oktober månad. Informationen skickas ut tillsammans med 

er karta över anslutningspunkten och utskicket av fakturan.  

Var god vänd! 
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Information om hur anslutningen ska ske finns också på projektets hemsida: 

www.fev.se/kniva 

Har du frågor?  

Kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller e-post info@fev.se. Be att bli kopplad till 

Åsa Andersson, Projektledare VA. Kundtjänstens öppettider är vardagar 08.00-16.00 

 

Åsa Andersson 

Projektledare VA 

asa.andersson@fev.se 
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