
Utbyggnad av allmänt vatten och 
avlopp i Hedgårdarna



Bakgrund
• 2013 och 2014 utfördes tillsyn av avloppen i området. Många fastigheter 

behöver åtgärda sina enskilda avlopp

• Flera fastighetsägare inom befintligt verksamhetsområde (VO) för vatten och 
avlopp har visat intresse för att ansluta till allmänt avlopp

• Även fastighetsägare inom VO för endast vatten har visat intresse för att 
ansluta till allmänt avlopp

• Markförutsättningarna i området är inte tillfredsställande för att ordna enskilt 
avlopp

• Allmänt avlopp bedöms vara den mest långsiktigt hållbara lösningen för 
området 



Bakgrund
2014: Kommunfullmäktige tar beslut om en plan för utbyggnad av allmänt 

vatten och avlopp.

2014: Utskick till berörda fastighetsägare om att Va-utbyggnad 
planeras i Hedgårdarna med start under 2017.

2015: Beslut i kommunstyrelsen om reviderad version av Va-
utbyggnadsplanen. Utbyggnad i Hedgårdarna planeras till år 2020.

2015: Utskick till berörda fastighetsägare om ändrad prioritering och 
tidplan. 

2017: Möjlighet för fastighetsägare att lämna synpunkter på föreslaget VO tom 7/11 till 
e-post: kontaktcenter@falun.se



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 2019 års taxa, som kan komma att höjas då utbyggnad sker 

senare. Beräkningarna bygger på att det är ett hus per fastighet.  

Anslutning
idag

Anläggningsavgift
Avlopp

Anläggningsavgift Vatten + 
Avlopp

Eget V +     
Eget A

135 700 :- 184 900 :-

Allmänt V + 
Eget A

75 299 :-



Ekonomi
Brukningsavgifter enligt 2017 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 1886:- 3144:-

Rörlig avgift      (150 m3/år) 1770:- 2955:-

Summa årskostnad 3656:- 6099:-



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

www.fev.se/hedgardarna
• Samråd och platsbesök med varje fastighetsägare 



Genväg: www.fev.se/hedgardarna



Synpunkter

Möjlighet för fastighetsägare att lämna 
synpunkter på föreslaget verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten tom 7/11 via e-post:

kontaktcenter@falun.se



Kontaktuppgifter

Henrik Karlsson Nääs
Projektledare
henrik.karlssonnaas@fev.se
023-77 49 00 (kundtjänst)

Katarina Kobosko
Samhällsplanerare
katarina.kobosko@falun.se
023-830 00 (kontaktcenter)

Chatarina Lindqvist
Miljöinspektör
chatarina.lindqvist@falun.se
023- 830 00 (kontaktcenter)
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