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1.

Beskrivning
Presentation av föredragande: Anders Karlsson Projektledare
FEV
och Andreas Strömstedt ansvarig projektör Ramboll.

2.

Genomgång av presentation av projektets tidplan, gällande
anslutningsavgifter, förbindelsepunkt mm. (se bilaga 1)

3.

Frågor som kom upp i samband med presentationen.
Vad gäller om man lägger samman två fastigheter?
Svar: Om man kan styrka med antingen förhandsbesked från
lantmäteriet eller förrättningsbeslut så kommer FEV att anvisa
endast en förbindelsepunkt och därmed ta ut endast en
anslutningsavgift.
Kommer man även lägga med fiber?
Svar: FEV kommer att lägga med kanalisation för fiber i det här
projektet och alltså förbereda för fiber. När fiber och anslutning
till stadsnät är klart för området kan vi dock inte svara på i
dagsläget. Håll vidare kontakt med ansvariga för
stadsnätsutbyggnaden. Marknadschef för stadsnät är Tommy
Åberg på FEV.
Hur blir det med mark och fastigheter som berörs av
ledningsdragningen?
Svar: I området kommer vi i huvudsak lägga FEV:s
huvudledningar och servisledningar i mark som tillhör
samfälligheterna (väg + gemensamhetsanläggning) och i
möjligaste mån undvika privat mark. Samråd kommer nu att
påbörjas med väg och samfällighetsföreningarna för att göra upp
markavtal med uppgörelse om intrångsersättning. Samma sak med
ägarna till de privata fastigheterna som eventuellt kan beröras.
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När kommer arbetena påbörjas?
Svar: Om tidplanen håller och alla tillstånd samt avtal med
markägare kan uppnås så bedömer vi nu att vissa arbeten kan
komma igång under sen höst 2017. Då är det sannolikt ute i
området som de första anläggningsarbetena kommer igång. Sedan
kommer anläggningsarbetet fortsätta fram till slutet av 2018.
Kan de som utför arbetet även göra arbetena inne på fastigheterna?
Svar: FEV råder inte över arbetena på den egna fastigheten. FEV
tillhandahåller endast förbindelsepunkt och huvudledningar. Det
är endast för det arbetet vi kontrakterar en entreprenör och som vi
säkerställer blir utfört. Ni som fastighetsägare måste själva göra
upp med någon entreprenör för att utföra arbetena på den egna
fastigheten.
Vad gäller för brukningsavgiften om man inte har vatten med
vattenmätare inkopplat?
Svar: Då debiteras förbrukningsavgift beräknad på en schablon
som är 200 m3/år.
Kan man få vattenmätare insatt även om man har eget vatten och
på så sätt bli debiterad för verklig förbrukning?
Svar: Ja.
Vad gäller om ytterligare hus på fastigheten till exempel som det
kan vid sammanläggning av två fastigheter?
Svar: Då kommer FEV att utöver anslutningsavgiften ta ut en
bostadsenhetsavgift för de extra boendeutrymmen som finns på
fastigheten. Bostadsenhetsavgift tas ut under förutsättningen att
huset eller utrymmet kan räknas som ett självständigt hushåll.
Detta gäller om huset/utrymmet har kök och toalett. Ej nödvändigt
med dusch. Några exempel är följande:
 En villa med ett kök, men flera toaletter utgör en
bostadsenhet.
 En gäststuga/gillestuga med toalett och med
matlagningsmöjlighet i form av pentry/kök utgör en
bostadsenhet.
 Ett kontor med VA-installation med bruttoarea på 550 m2
utgör 3 ekvivalenta bostadsenheter
 En gäststuga/gillestuga med säng och kokplatta utgör inte
en bostadsenhet.
 En gäststuga/gillestuga med toalett utan kokmöjligheter
utgör inte en bostadsenhet.
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Vad gäller om man måste ha pumpning för sitt spillvatten?
Svar: FEV tillhandahåller då själva pumphuset (utformat som
markförlagd brunn) cirka 2,5 m djup. FEV levererar pumphuset
och larmlampa och lastar av det på er fastighet. Därefter är det ni
som fastighetsägare som gräver ner pumphuset och anlägger
ledningar från huset till pumphuset och från pumphuset till
förbindelsepunkten i fastighetsgräns. I förbindelsepunkten sätts
också en backventil. Ni som fastighetsägare ansluter el från er
elcentral. Därefter kommer FEV och installerar och driftsätter
pumpen. Ni som fastighetsägare står sedan för driftelen medan det
är FEV som äger och är driftansvariga för pumpen i pumphuset.
Ytterligare och utförligare information finns i de särskilda
informationsskrifter om vad som gäller för anslutning av den egna
fastigheten både med självfall och med pump. Dessa skrifter
kommer göras tillgängliga på FEV:s hemsida med
projektinformationen (webadress enligt presentationen – Bilaga 1).
Kommer man att lägga ner luftledningar för el?
Svar: Ja det finns sträckor med luftledningar på väg ut till området
och längs med Lisselbovägen som kommer att läggas ner i mark. I
området är elen markförlagd.
Om man får pumpning, vad är det då för säkring som gäller?
Svar: Kunde ej ges direkt på mötet. Det som gäller är att normalt
räcker 16 A säkring. Men det beror även på vilken annan elektrisk
utrustning man har installerad inom fastigheten och som i så fall
kan vara dimensionerande.

4.

Redovisning av tänkta ledningsdragningar (se bilaga 2)
Andreas redovisar kartor med de tänkta ledningsdragningarna. I
huvudsak kommer man att lägga ledningarna längs vägarna i
området och på samfälld mark. Vi eftersträvar ett få med så mycket
av området som möjligt med självfall. En pumpstation kommer att
anläggas mitt i området och som pumpar spillvattnet bort mot
Kniva/Staberg och så småningom till en punkt på befintligt nät i
Karlslund. Några fastigheter kommer att behöva anslutas med
pumphus på fastigheten (se även frågor och svar ovan). Från
huvudledningarna gör FEV servisledningar till närmaste
fastighetsgräns, vilket är den så kallade förbindelsepunkten.
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Tid för frågor och synpunkter på FP kartor
Möjlighet att lämna godkända FP-kartor samt lämna synpunkter på
de föreslagna förbindelsepunkterna. Samråd kring
förbindelsepunkterna pågår till sista maj.

Bilagor:
1. Inbjudan och presentation
2. Kartor med tänkta ledningsdragningar

Antecknat av:

Anders Karlsson Projektledare
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Vatten
Er referens/Adressat

Till Er fastighetsägare till XX

Infomöte VA utbyggnad Svartskär/Lisselbo.
Med anledning av domen i statens VA-nämnd och som fastslår att
allmänt vatten- och avlopp ska byggas ut i området Lisselbo har Falu
Energi och vatten arbetat vidare med dessa utbyggnadsplaner.
För att informera er fastighetsägare i området inbjuder vi därför till ett informationsmöte
nr 2. Detta informationsmöte riktar sig enbart till er fastighetsägare i Lisselbo och
Svartskär. Fastighetsägare i Kniva kommer att informeras vidare vid ett senare tillfälle
När: Torsdagen 30:e mars 2017
Tid: kl 17.00 – 18.30
Var: Kniva bystuga
Bifogat denna inbjudan finner ni en karta med förslag på anslutningspunkt för er
fastighet. Ta gärna med denna karta till mötet för godkännande eller för möjlighet att
lämna era synpunkter.
Under mötet kommer representanter för Falu Energi & Vatten informera om läget i
projektet och visa ritningar på föreslagen utbyggnad samt svara på frågor. Om man inte
kan medverka på mötet går det bra att kontakta projektledningen för att godkänna eller
lämna synpunkter på anslutningspunkt.
Anders Karlsson
Projektledare
anders.karlsson@fev.se

Falu Energi & Vatten AB
Besöksadress Västermalmsvägen 12
Postadress Box 213, 791 25 Falun
Telefon 023-77 49 00
fev.se

Utbyggnad av allmänt vatten och
avlopp i Svartskär/Lisselbo

Preliminär tidplan Svartskär/Lisselbo
Aktivitet Svartskär/Lisselbo

2017
feb

FP-kartor utskickas för fä-granskning
Infomöte ang FP kartor mm
Samråd FÄ - ledningsdragning FP kartor
Godkända FP kartor
Samråd samfälligheter (vägförening)
LR + AO inom området (Svartskär-Lisselbo)
bestämt
Samråd FÄ och arrendatorer för
ledningsdragning
Avtal klara med fä om ledningsdragning
AF, MF, AMP, Ritningar mm klara
Upphandling handlingar ut
Kontrakt skrivs med entreprenör
Utbyggnad VA-anläggning
Meddelande FP samt fakturering fä

mars

april

maj

juni

juli

2018
aug

sept

okt

nov

dec

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Fakturering
Fakturering kommer att ske till er fastighetsägare när ledningarna är i drift.

Anläggningsavgiften för avlopp tas ut för samtliga fastigheter,
eftersom området är detaljplanerat!
Avgift för avloppsanslutning kommer att debiteras även för obebyggda fastigheter

Ansvarsgränser
Förbindelsepunkt (vid fastighetsgräns)

Faktisk anslutning
Den faktiska anslutningen styr inte Falu Energi & Vatten över. Det är
Miljönämnden för bygg- och miljöfrågor som beslutar om förbud av
er enskilda avloppsanläggning.

Anslutning till allmänt avlopp ska antagligen ha gjorts senast ett år efter
att de allmänna ledningarna är i drift, dvs vid årsskiftet 2018/2019 enligt
nuvarande tidplan.

Teknik
Rekommenderad dimension av ledningar på egen fastighet är
Vatten: 32 mm
Avlopp (självfall): 110 mm
Tryckavlopp: 40 mm

Vattenmätare

•
•
•
•
•

Ni som fastighetsägare ska sätta upp konsol för vattenmätaren
Vattenmätaren måste sitta frostfritt
Beställning av vattenmätare görs hos oss senast 5 dagar innan inkoppling ska ske
Falu Energi & Vatten bekostar vattenmätaren
Vart tionde år byter vi ut din vattenmätare. Vi informerar dig som kund när
det är dags för mätarbyte

Opto, El
Kanalisation för opto kommer att läggas med i samband med VA

Luftledningarna som finns för el grävs ner

Ekonomi
Anläggningsavgifter för Svartskär/Lisselbo enligt 2018 års taxa, vilket kommer
att gälla om tidsplanen följs. Nedan avgifter gäller för fastigheter med ett
bostadshus per fastighet. Ingen skillnad görs på permanentboende,
fritidsboende eller obebyggd tomt.

Anslutning
idag

Anläggningsavgift
Avlopp

Anläggningsavgift
Vatten + Avlopp

Eget Vatten +
Eget Avlopp

135 700:-

184 900:-

Ev. ytterligare
bostadsenh.
avgift

17 466:-

23 798:-

Ekonomi
Brukningsavgifter beräknade utifrån 2016 års avgifter. Nedan avgifter gäller för
fastigheter med ett bostadshus per fastighet.

Kostnad per år

Avlopp

Avlopp +
Vatten

Fast avgift

1886 kr

3144 kr

Rörlig avgift
(150 m3/år)

1845 kr

3082,50 kr

Summa
årskostnad

3731 kr

6226,50 kr

Vad är en bostadsenhet?
En bostadsenhet ska motsvara ett självständigt hushåll
Den ska ha någon form av kök/pentry, och toalett
Exempelvis är en gäststuga/gillestuga med matlagningsmöjlighet och
toalett en egen bostadsenhet, även om stugan inte är en permanentbostad

Anmälan anslutning
”Servisanmälan”

FP-kartor
Synpunkter?
Funderingar?

Kommunikation
• Alla frågor och funderingar ställs till Falu
Energi & Vatten
• Hemsida:
www.fev.se/svartskarlisselbo

Kontaktuppgifter
Anders Karlsson
Projektledare
Tel kundtjänst: 023-77 49 00
anders.karlsson@fev.se

Falu Energi & Vatten
Västermalmsvägen 12
Box 213
791 25 Falun
www.fev.se

Ra mböll Sverige AB
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