
För att säkra den framtida avloppsreningskapaciteten 
i Falun planerar Falu Energi & Vatten (FEV) att  
utveckla Främby avloppsreningsverk. Vi bjuder  
därför in till samråd i enlighet med Miljöbalken.

Syftet med samrådet är att boende, verksamma i området och  
övriga intressenter ska ha möjlighet att inkomma med frågor  
och synpunkter. Den nya ansökan omfattar:

• Utökad kapacitet vid Främby avloppsreningsverket med rening 
av spillvatten från anslutning av 50 000 personekvivalenter (pe) 
till 70 000 pe.

• Fortsatt behandling av totalt 7 500 kg TS/dygn från avloppsslam, 
externt brunnslam, slam från yttre avloppsreningsverk, fett från 
externa fettavskiljare och slam från extern industri.

• Avvattning av slam som produceras inom reningsverket.
• Befintlig rening av länsvatten, s.k. gruvvatten från Falu gruva, 

inklusive hantering av gruvslam.

Miljökonsekvenser
Verksamhetens miljöpåverkan och miljöeffekter kommer att  
beskrivas i en Miljökonsekvensbeskrivning. Inför upprättande av  
den ska information delges enskilda som kan beröras och i ett 
samråd med allmänheten enligt Miljöbalken 6 kap. Synpunkter som 
framförs vid samrådet kommer att beaktas i Miljökonsekvens- 
beskrivningen.

Samråd genom telefonsamtal  
Ett fysiskt samrådsmöte kommer, på grund av covid-19, bytas ut  
mot telefonsamtal med projektledaren för tillståndsansökan,  
Melviana Hedén. För att delta ringer du, 023-77 46 26, på tider  
enligt nedan:  

• Tisdag den 20 oktober 2020 kl. 10:00-16:00 
• Onsdag den 21 oktober 2020 kl. 10:00-16:00
• Torsdag den 22 oktober 2020 kl. 08.00-12:00

Under samtalet kommer projektledaren berätta om projektet och 
det finns möjlighet att ställa frågor samt lämna synpunkter. Boende, 
verksamma i området, media samt övriga intresserade är välkomna 
att delta i samrådet.

Så lämnar du samrådssynpunkter
Du kan lämna in synpunkter via samtalstiderna ovan eller via e-post 
och brev. Synpunkter ska lämnas senast onsdag den 4 november 
2020. Följande adresser gäller:

• melviana.heden@fev.se 
• Falu Energi & Vatten, Melviana Hedén, Box 213, 791 25 Falun

Inbjudan till samråd inför ansökan 
om utökat miljötillstånd för Främby 
avloppsreningsverk

fev.se


