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Välkommen till Falun 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Falu kommun, 791 83 Falun 
Besöksadress: Myntgatan 45

Telefon: 023-83 000
Epost: samhallsbyggnad@falun.se alt 

naringslivskontoret@falun.se



Mark
Kommunens markinnehav är mörkröda på kartorna.
Då markförsäljningar sker under hand kan 
förändringar av markinnehavet skett efter katalogens 
tillkomst.
För upplysningar om för dagen ledig mark och 
försäljningsvillkor mm kontakta stadsbyggnads- och 
näringslivskontorets markavdelning.

Lokaler
I Falun finns även lediga lokaler för industri, handel 
och kontor. 

Uppgifter om lediga lokaler förändras ständigt och 
för aktuell information se
www.falun.se/naringsliv lokaler och mark eller 
www.objektvision.se

där finns även detaljerad information om respektive 
objekt. 

För upplysningar om uthyrningsvillkor mm kontakta 
respektive fastighetsägare eller näringslivskontoret.

Katalogen ger en samlad bild över 
Falun och redovisar ledig industri-
mark, april 2014.



Översikt- Falun
Snabba fakta
Befolkning 
i tätort 35 785 
kommunen 56 432

Antal företag
Ca 1800 AB 

In/ut pendling 
6 347 / 6 231



I centrum finns Centrala stadsrum, 
www.centralastadsrum.se en samarbetspartner 
som tillsammans med kommunen och 
näringslivet arbetar med att utveckla 
stadskärnan.  

Mark
Kommunen har ingen mark för nyetablering
i området.

Centrum 

Det gamla regementsområdet 2 km från 
centrum har omvandlats till ett attraktivt 
företagsområdet med 100-tal företag inom 
industri, kontor och handel med skrymmande 
varor och dagligvaror. 

Mark
Kommunen har ingen mark för nyetablering i 
området.

Regementet



Ingarvet

Ingarvet ligger ca 2 km nordväst om centrum. Idag
finns drygt 100 företag lokaliserade här.  
Området har en aktiv företagarförening, besök gärna 
deras hemsidor:
www.ingarvetfalun.se

Mark
Markanvändning: Industri som inte vållar olägenhet 
för närboende. 
Teknisk försörjning: va, fjärrvärme, bredband (fiber)
Ledig mark: 15 000 m² som kan delas i mindre delar.



Fördelningsrapport, antal, Ingarvet



Övrig tätort

Östra Tallen
Ändamål: All slags industri, produktion, lagring
av varor som inte är störande för omgivningen
samt handel med skrymmande varor. 
Ledig mark: ca 29 000 m²

Västra Tallen
Ändamål: Samma som östra Tallen samt även
kontor och bilservice.
Ledig mark : ca 35 000 m²

Främby
Ändamål: Industri som inte vållar olägenhet för
närboende.
Ledig mark: ca 15 000 m²



Översikt- Landsbygd
Danholn
Ledig mark: 40 000 m²
Ändamål: Industri

Enviken
Ledig mark: 31 000 m²
Ändamål: Industri som inte vållar olägenhet
för närboende

Svärdsjö
Ledig mark: Ca 32 000 m²
Ändamål: Småindustri som inte vållar
olägenhet för närboende


