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Möte angående utbyggnad av allmänt vatten och avlopp  
i Svartskär/Lisselbo 

  

En VA-plan för Falu kommun antogs den 13 februari 2014 i 
kommunfullmäktige, där Svartskär/Lisselbo finns nämnd som ett eventuellt 
utbyggnadsområde, beroende av utgången i ett pågående VA-
nämndsärende. Ett avgörande från Statens VA-nämnd har nu kommit, där 
det framgår att allmänt vatten och avlopp ska byggas ut senast år 2018. Vi 
inleder därför arbetet med utbyggnaden med ett informationsmöte för er 
fastighetsägare i området: 
 
Datum: söndagen den 29 maj 2016 

Tid: Kl. 14.00 – 16.00 

Plats: Kulturhuset Myntgatan 10, Falurummet 

 
På mötet kommer representanter från Falu Energi & Vatten AB och Falu 
kommun att delta.  
 
Vi kommer att informera om projektet och svara på frågor från er angående 
arbetet som kommer att ske i området framöver.  
 
Informationsmötet kommer att vara gemensamt för fastighetsägare i Kniva. 
Om ni har några funderingar innan mötet får ni gärna höra av er till 
undertecknad. 
 
Varmt välkomna! 
 

 Therese Carlsson 
Projektledare  
therese.carlsson@fev.se 
023-77 46 63 

Therese Carlsson 

Västermalmsvägen 12 

791 77 Falun 

023-77 46 63 

therese.carlsson@fev.se 
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Utbyggnad av allmänt vatten och 
avlopp i Svartskär/Lisselbo och Kniva



Bakgrund Svartskär/Lisselbo

• I juni 2013 beslutar länsstyrelsen om att allmänt vatten och 
avlopp ska byggas ut i området. Beslutet överklagas av Falu 
kommun

• I juli 2015 kom Statens VA-nämnd med avgörandet att VA 
ska byggas ut

• Området har konstaterats ha en avloppssituation som inte 
är långsiktigt hållbar. Efter VA-nämndens avgörande är inte 
egen gemensamhetsanläggning aktuell. 



Bakgrund Kniva

• Området har redan sedan 1970-talet konstaterats ha sämre 

kvalitet på enskilda avlopp

• I februari 2014 tog KF beslut om en VA-utbyggnadsplan där 

Kniva finns med



Verksamhetsområde 
Svartskär/Lisselbo



Verksamhetsområde Kniva



Preliminär tidsplan för utbyggnad
Svartskär/Lisselbo

Kniva



Ansvarsgränser



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
Trolig anläggningsavgift år 2018, observera att den exakta summan ej ännu är beslutad. 

Beräkningarna bygger på att det är ett självhushåll per fastighet.  

Anslutning
idag

Anläggningsavgift
Avlopp

Anläggningsavgift 
Vatten + Avlopp

Eget Vatten +     
Eget Avlopp

134 000:- 183 000:-



Ekonomi
Brukningsavgifter enligt 2016 års taxa, som kan komma att höjas fram till anslutning för 

er är aktuell. Beräkningarna bygger på att det är ett självhushåll per fastighet. 

Kostnad per år Avlopp Avlopp + 
Vatten

Fast avgift 1886:- 3144:-

Rörlig avgift      
(150 m3/år)

1845:- 3082,50:-

Summa 
årskostnad

3731:- 6226,50:-



Kommunikation

• Alla frågor och funderingar ställs till Falu 

Energi & Vatten

• Vid behov skickas informationsbrev 

hemsida: www.fev.se/svartskarlisselbo

www.fev.se/Kniva

• Samråd med varje fastighetsägare 

http://www.fev.se/svartskarlisselbo
http://www.fev.se/Kniva


Kontaktuppgifter

Therese Carlsson
Projektledare
023-77 46 63
therese.carlsson@fev.se

Markus Lundgren
Utredare
023-77 46 65
markus.lundgren@fev.se

Fredrika Säfström
Samhällsplanerare
023-829 89 
fredrika.safstrom@falun.se

Chatarina Lindqvist
Miljöinspektör
023-823 34
chatarina.lindqvist@falun.se

mailto:therese.carlsson@fev.se
mailto:markus.lundgren@fev.se
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Minnesanteckningar från informations möte om VA utbyggnad i Svartskär/Lisselbo och Kniva 

2016-05-29, Kulturhuset Tio-14 

 

Antal närvarande ca 85 

Chatarina Lindqvist och Fredrika Säfström (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen), Therese 

Carlsson och Markus Lundgren (Falu Energi & Vatten AB -FEV).  

 

Efter avslutad presentation följde tillfälle för de inbjudna att ställa frågor. Frågorna var detaljerade 

och handlade om genomförande detaljer, kostnader osv. Efter att mötet bröt upp inbjöds de som 

ville komma fram och ställa frågor om sin egen fastighet. 

Frågor som dök upp: 

Vad innebär ”godkänt vatten”? Tillräcklig kvalitet på eget vatten, utifrån livsmedelsverkets råd om 

enskild dricksvattenförsörjning. Detta kontrolleras via vattenprov.  

Gräver ni ner fiber samtidigt som VA-ledningar? TC svarar att det sannolikt blir så då FEV hittills gjort 

så i andra områden dit VA byggts, men kan inte lova att så sker.  

Vad gäller om det finns två hus/hushåll på samma fastighet? Grundprincipen är att en 

anläggningsavgift betalas per fastighet. I de fall då det finns fler bostäder på samma fastighet som 

kan räknas som ett självständigt hushåll, dvs att det inkluderar kök eller pentry, tillkommer en avgift 

på ca 25.000 kr för varje tillkommande hushåll.  

Vad är ungefärlig förbrukning vatten per person och år? Bra att veta för att göra bedömning om det 

är lönsamt att gå på schablonförbrukning eller ej. ML meddelar att man brukar räkna med en 

genomsnittlig vattenförbrukning på 50 m3 per person och år. 

Hur mäta om man använder eget vatten till trädgårdsbevattning osv? Registrerar vattenmätaren 

även detta och ligger till grund för avloppsavgift? Ja, om du även ansluter dig till allmänt vatten är 

det så det fungerar. För den som väljer att behålla eget vatten är det möjligt att placera 

vattenmätaren innanför en ”trädgårdsutkastare”. Därigenom är det möjligt att använda vattnet 

utomhus och bara betala för det vatten som belastar avloppssystemet. 

Vad händer om man nyligen har grävt och bekostat egen brunn? Ersättning? En egen brunn kan du 

använda så länge vattnet är av godkänd kvalitet och då välja att endast betala för anslutning till 

avlopp. Ingen ersättning utgår då. 

Vad händer om man nyligen installerat ny avloppsanläggning? Ersättning? Finns avloppsanläggning 

på fastigheten som är mindre än 10 år gammal (15 år för minireningsverk) finns möjlighet att få 

ersättning för den. Kontakta Falu Energi & Vatten för diskussion om hur detta kan göras. 



De kostnadsuppgifter som TC presenterar ifrågasätts då det på hemsidan står att normaltaxan är 

95000 kr. Det priset, som finns på falun.se är enligt 2014 års taxa. FS tar på sig att kolla upp 

informationen och ändra om möjligt.  

Vad händer om man inte kan betala? Falu Energi & Vatten erbjuder avbetalningsmöjlighet i de fall 

där alla andra alternativ är uttömda. Kontakta FEV för mer information och bedömning av det 

enskilda fallet. 

Måste man betala även om man bara har ett litet fritidshus utan indraget vatten?  Om fastigheten 

inte omfattas av detaljplan och vatten inte finns indraget i huset är det möjligt att få undantag från 

anläggningsavgiften. Kontakta FEV för mer information och bedömning av det enskilda fallet. 

 

Mer allmän information om VA-anslutning och kommunens VA arbete på falu kommuns hemsida: 

http://www.falun.se/bygga-bo--miljo/vatten-och-avlopp/va-utbyggnad 

På Falu Energi & Vattens hemsida finns en sida med särskild information om utbyggnaden i 

Svarskär/Lisselbo och Kniva: 

www.fev.se/svartskarLisselbo 

www.fev.se/kniva 
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