
Utbyggnad av allmänt vatten och 
avlopp i Bergsgården



Vad har hänt fram till nu
2003: Miljönämnden konstaterade i beslut att området har behov av gemensamt 

omhändertagande av avloppet och föreslog kommunstyrelsen att ge 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta.

2012: Informationsmöte om VA-frågan hålls i bygdegården efter önskemål från de 
boende.

2014: Kommunfullmäktige tar beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och 
avlopp. Utbyggnadsstart i Bergsgården planeras till år 2017.

2015: Beslut i kommunstyrelsen om revidering av VA-utbyggnadsplanen. Planerad 
utbyggnadsstart för bland annat Bergsgården blir 2021-2025.

2017: Bergsgården får planerad utbyggnadsstart 2021.



Bakgrund

• Markförutsättningarna i området med bland annat begränsade 
infiltrationsmöjligheter är inte tillfredsställande för att ordna enskilt 
avlopp

• Utan allmänt VA är dessa lokala förutsättningar även ett hinder för 
nybyggnationer i området 

• Allmänt (kommunalt) avlopp finns redan i området och behöver 
åtgärdas

• Allmänt VA bedöms därför vara den mest rimliga lösningen



Förslag till Verksamhetsområde för vatten och spillvatten



Preliminär tidplan för utbyggnad



Ekonomi 
VA-taxan

• Täcka kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen, dvs 
VA-verksamheten får inte gå med vinst.

• Täcks via anläggningsavgifter (engångsavgift) och 
brukningsavgifter (periodiska avgifter).



Ekonomi
Anläggningsavgifter enligt 2020 års taxa, som kan komma att höjas då utbyggnad sker 

senare. Beräkningarna bygger på att det är ett hus per fastighet.  
(Siffror inom parentes anger uppskattat kostnad vid ev. beslut om särtaxa för Bergsgården)

Anslutning
idag

Anläggningsavgift
Vatten

Anläggningsavgift
Avlopp

Anläggningsavgift 
Vatten + Avlopp

Eget V +     
Eget A

- 138 680 kr
(140 000 kr - 155 000 kr)

188 960 kr
(190 000 kr - 210 000 kr)

Allmänt A + 
Eget V

50 280 :-
(51 000 kr - 57 000 kr)

- -



Ekonomi
Brukningsavgifter enligt 2018 års taxa, som kan komma att höjas fram till anslutning är 

aktuell. Beräkningarna bygger på att det är ett hus per fastighet med förbrukning 
150m3/år. 

Kostnad per år Avlopp Avlopp + Vatten

Fast avgift 1928:- 3213:-

Rörlig avgift      (150 m3/år) 1812:- 3020:-

Summa årskostnad 3740:- 6233:-



Kommunikation
• Alla frågor och funderingar ställs till Falu Energi & Vatten
• Löpande informationsutbyte genom möten, brev och hemsida: 

www.fev.se/bergsgarden
• Samråd och platsbesök med varje fastighetsägare i samband med 

projektering



Synpunkter
Kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområdet omfattning.

Det finns möjlighet för fastighetsägare att lämna synpunkter på föreslaget 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten t.o.m. 10 oktober 2018. 

Via e-post: kontaktcenter@falun.se
Via brev: Falu kommun, 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
791 83 Falun 

Märk din e-post eller ditt brev med ”Bergsgården VO”

mailto:kontaktcenter@falun.se


Kontaktuppgifter

Åsa Andersson
Projektledare
asa.andersson@fev.se
023-77 49 00 (kundtjänst)

Frida Petersson
Planarkitekt

Chatarina Lindqvist
Miljöinspektör

kontaktcenter@falun.se
023-830 00 (kontaktcenter)
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