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Information 

Utbyggnad av allmänt VA i Hedgårdarna  
Projektet är framskjutet och byggstart kommer tidigaste att ske 2025. 

Utbyggnaden av allmänt VA i Hedgårdarna har flyttats fram i tiden. Anledningen är 
förseningar i VA-utbyggnadsplanen. Tidigare planerade områden har dragit ut på tiden. 
Dessa områden behöver färdigställas innan arbetena i Hedgårdarna kan påbörjas.  

Enligt den senaste preliminära tidplanen för VA-utbyggnadsområdena i Falu kommun så 
kommer arbetet med att bygga ut allmänt VA i Hedgårdarna att påbörjas igen 2025. När 
arbetet med detta kommer igång igen så kommer alla berörda fastighetsägare att få 
information om detta. På grund av den förskjutna tidplanen har bildandet av ledningsrätt 
avbrutits, vilket berörd fastighetsägare har blivit meddelade av lantmäteriet. 
Förrättningen kommer att återupptas när utbyggnaden påbörjas igen.  

För er som har beslut från myndighetsnämnden om utsläppsförbud på era enskilda 
avlopp gäller följande: 

• Myndighetsnämnden kommer inte att kräva att ni ska åtgärda era egna avlopp 
utan ni får invänta utbyggnaden av den allmänna avloppsledningen och ansluta 
avloppet till den 

• MEN ovanstående punkt gäller under förutsättning att det inte framkommer 
sådan negativ påverkan från avloppet att det inte kan invänta utbyggnaden av 
den allmänna avloppsledningen. En sådan negativ påverkan kan vara förorenad 
dricksvattenbrunn eller annan smittorisk. 

Följ projektet och prenumerera på nyheter 
Om du vill veta mer om projektet och kommande arbeten kan du besöka vår projektsida 
på fev.se: fev.se/hedgardarna  Det är även möjligt att prenumerera på uppdateringar av 
sidan. 
 
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. Kundtjänstens öppettider är vardagar 08.00-16.00. 
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