
Utbyggnad av allmänt vatten och 
avlopp i Lisselbo/Svartskär



Kvällens program

1. Kort redogörelse för vad som händer nu 
och framöver

2. Servisanmälan
3. Ekonomi/fakturering
4. Grävning på egen fastighet – vad gäller
5. Vattenmätare
6. Kontaktuppgifter och frågor



Vad händer nu och framöver?
- Det mesta av markarbetena är klara. Det som återstår är 

några korta ledningssträckor i Lisselbo. Pågående är också 
färdigställande av pump- och tryckstegringsstationer samt 
sammankoppling med sjöledningen från Ragvaldsberg till 
Karlslund. Även viss återställning kvarstår. 

- Utskick av servisanmälan i november, fyll i och skicka tillbaka 
till FEV

- Driftsättning av ledningsnätet planeras till december enligt nu 
gällande tidplan 

- Meddelande om FP + faktura (december/januari)

- Fastighetsägare kan börja gräva på egen fastighet

- Brukningsavgift tas ut from 3 månader efter fakturering



Preliminär tidplan Svartskär/Lisselbo

Aktivitet Svartskär/Lisselbo 2018 2019
juli aug sept okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

Utbyggnad VA-anläggning

Utskick av servisanmälan

Driftsättning av VA-
anläggning
Meddelande om förbindelse-
punkt samt fakturering 
fastighetsägare
Fastighetsägare kan påbörja 
grävning på egen fastighet

Brukningsavgift tas ut



Anmälan anslutning

”Servisanmälan”

Skickas ut av FEV i november. 
Ska fyllas i av fastighetsägaren 

och skickas tillbaka till FEV
- Välj enbart spillvatten 

(avlopp) eller vatten och 
spillvatten

- Fyll i antal bostadsenheter



Vad är en bostadsenhet?

o En bostadsenhet ska motsvara ett självständigt 
hushåll

o Den ska ha någon form av kök/pentry, och toalett

o Exempelvis är en gäststuga/gillestuga med 
matlagningsmöjlighet och toalett en egen 
bostadsenhet, även om stugan inte är en 
permanentbostad



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

Anläggningsavgiften för avlopp tas ut för samtliga fastigheter 
inom detaljplanelagt område.

Avgift för avloppsanslutning kommer att debiteras även för 
obebyggda fastigheter



Ekonomi
Anläggningsavgifter för Svartskär/Lisselbo enligt 2018 års taxa (samma taxa 

även 2019). 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 2018 års avgifter. 

Nedan avgifter gäller för fastigheter med ett bostadshus per fastighet: 

Kostnad per år Avlopp Avlopp + 
Vatten

Fast avgift 1928 kr 3213 kr

Rörlig avgift      
(150 m3/år)

1812 kr 3020 kr

Summa 
årskostnad

3740 kr 6233 kr

För obebyggda fastigheter gäller att en fast avgift tas ut per år om 562 kr 
(beräknat enligt 2018 års taxa) 



Grävning på egen tomt - faktisk anslutning
Du som enskild fastighetsägare köper in, gräver ner samt ansvarar för drift 
och underhåll av vatten- och avloppsledningarna inne på din egen fastighet. 
Utanför din fastighetsgräns är ledningarna allmänna, vilka Falu Energi & 
Vatten AB gräver ner och ansvarar för.

Grävning kan påbörjas så snart det allmänna ledningsnätet är driftsatt och 
i funktion, d.v.s när du fått meddelande om förbindelsepunkt samt fakturan. 
Fakturan ska vara betald för att man ska få ansluta sig.  

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 2019/2020 enligt 
nuvarande tidplan. 



Förbindelsepunkt (vid fastighetsgräns)

Ansvarsgränser



Allmänt (självfalls- och tryckledningar)

• Ledningarna på er fastighet behöver grävas ner på 
frostfritt djup. Om det inte går att gräva tillräckligt djupt 
på grund av berg kan omkringliggande isolering 
användas, eventuellt med kompletterande värmekabel 
för att undvika förfrysning. 

• Vattenventilen vid fastighetsgräns är Falu Energi & 
Vatten AB:s, och får inte röras av fastighetsägaren. 
Ventilerna finns i normala fall 0,5 m utanför 
fastighetsgräns. Ni kopplar själva ihop era ledningar 
med de allmänna.



Lättryckavlopp med pumpstation
• Pumpstationen på er fastighet köper Falu Energi & Vatten AB in och 

levererar till er fastighet. Pumpbrunnen gräver ni fastighetsägare 
själva ner. 

• Utmed ledningen mellan ert hus och pumpstationen ska det sättas 
en rensbrunn för att underlätta felsökning vid framtida driftstörningar.

• Vid avloppsventilen monterar Falu Energi & Vatten en backventil så 
att avloppsvattnet från den allmänna ledningen inte kan gå 
baklänges in på er ledning

• Falu Energi & Vatten köper in och installerar pumpen i pumpbrunnen, 
samt svarar för drift och underhåll av pumpen. Ni får en larmlampa 
levererad tillsammans med pumpbrunnen, som ni behöver installera 
på er fastighet. Larmlampan visar när pumpen inte fungerar som den 
ska. 

• Ni som fastighetsägare står för elkablar och elinstallation. Elen till 
driften står ni också som fastighetsägare för. 



Teknik
Rekommenderad dimension av ledningar på egen fastighet är

Vatten: 32 mm

Avlopp (självfall): 110 mm

Tryckavlopp: 40 mm 

OBS! Dagvatten tillåts inte  i avloppsystem utan ska 
omhändertas lokalt.











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

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.beulcoarmatur.se/index.php/component/webcatalog/?view%3Dproductlist%26pid%3Ddec31859-5b51-4c88-93c8-4b29285d6c1e%26gid%3D2dfe0a23-070b-4062-88fd-580ff15e9ee9%26menuid%3D2dfe0a23-070b-4062-88fd-580ff15e9ee9&ei=mcASVaX1E4HOyQOs-IHIBQ&bvm=bv.89184060,d.bGQ&psig=AFQjCNF6BX_uKzknch7pJIPW6YsW3MUGnA&ust=1427378616767598
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.beulcoarmatur.se/index.php/component/webcatalog/?view%3Dproductlist%26pid%3Ddec31859-5b51-4c88-93c8-4b29285d6c1e%26gid%3D2dfe0a23-070b-4062-88fd-580ff15e9ee9%26menuid%3D2dfe0a23-070b-4062-88fd-580ff15e9ee9&ei=mcASVaX1E4HOyQOs-IHIBQ&bvm=bv.89184060,d.bGQ&psig=AFQjCNF6BX_uKzknch7pJIPW6YsW3MUGnA&ust=1427378616767598
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.beulcoarmatur.se/index.php/component/webcatalog/?view%3Dproductlist%26pid%3Ddec31859-5b51-4c88-93c8-4b29285d6c1e%26gid%3D2dfe0a23-070b-4062-88fd-580ff15e9ee9%26menuid%3D2dfe0a23-070b-4062-88fd-580ff15e9ee9&ei=mcASVaX1E4HOyQOs-IHIBQ&bvm=bv.89184060,d.bGQ&psig=AFQjCNF6BX_uKzknch7pJIPW6YsW3MUGnA&ust=1427378616767598
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.beulcoarmatur.se/index.php/component/webcatalog/?view%3Dproductlist%26pid%3Ddec31859-5b51-4c88-93c8-4b29285d6c1e%26gid%3D2dfe0a23-070b-4062-88fd-580ff15e9ee9%26menuid%3D2dfe0a23-070b-4062-88fd-580ff15e9ee9&ei=mcASVaX1E4HOyQOs-IHIBQ&bvm=bv.89184060,d.bGQ&psig=AFQjCNF6BX_uKzknch7pJIPW6YsW3MUGnA&ust=1427378616767598


Arbetsgång (självfall)
1. Fastighetsägaren (FÄ) får ett brev med meddelande om 

förbindelsepunkt samt faktura från Falu Energi & Vatten (FEV)

2. FÄ betalar fakturan

3. FÄ gräver ner ledningar på egen fastighet samt kopplar in sig på det 
allmänna nätet. OBS! Ventilen vid fastighetsgräns är Falu Energi & 
Vatten AB:s och får bara manövreras av FEV 

4. FÄ kontaktar FEV för att få en vattenmätare. OBS! Detta ska ske 
även om anslutning endast sker till avlopp, eftersom man mäter 
mängden avloppsvatten via vattenmätaren. Installeras ingen 
vattenmätare kommer en schablondebitering att ske på 200 m3/år.

5. FEV sätter upp vattenmätare, vrider på ventilen till vattnet (i de fall 
anslutning sker till vatten) och börjar debitera brukningsavgift



Arbetsgång (LPS)
1. Fastighetsägaren (FÄ) får ett brev med meddelande om förbindelsepunkt 

samt faktura från Falu Energi & Vatten (FEV)

2. FÄ betalar fakturan

3. FÄ kontaktar FEV för att få ett pumpbrunn

4. FEV kör ut pumpbrunnen och levererar till fastigheten

5. FÄ gräver ner ledningarna och pumpbrunnen enligt instruktioner från FEV 
(checklista LTA-system och checklista Elinstallation) på den egna 
fastigheten  

6. FÄ kontaktar FEV för att få själva pumpen installerad i pumpbrunnen, samt 
för att få en vattenmätare installerad (om fastigheten ska anslutas till allmänt 
vatten). OBS! Ventilerna vid fastighetsgräns är Falu Energi & Vatten AB:s 
och får bara manövreras av FEV.

7. FEV åker ut och kontrollerar att pumpbrunnen är rätt installerat och sätter i 
pumpen om allt är i sin ordning.  

8. FEV sätter upp vattenmätare, vrider på ventilen till vattnet (i de fall 
anslutning sker till vatten) och börjar debitera brukningsavgift



Kommunikation

• Alla frågor och funderingar ställs till Falu 
Energi & Vatten

• Hemsida: 
www.fev.se/svartskarlisselbo

• Tel kundtjänst: 023-77 49 00



Kontaktuppgifter

Åsa Andersson
Projektledare 
Tel kundtjänst: 023-77 49 00
asa.andersson@fev.se

mailto:asa.andersson@fev.se
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