Inventering inför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Enviksbyn
Hej!
Du får detta brev i egenskap av fastighetsägare i Enviksbyn.
Falu Energi & Vatten AB har påbörjat detaljprojekteringen inför utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp i Enviksbyn. Tillsammans med konsultföretaget Ramböll samlar vi nu in information om
platsspecifika förhållanden. Vi önskar därför få in så mycket information som möjligt om befintliga
anläggningar från Er fastighetsägare. Detta för att projekteringen ska bli så rätt som möjligt, vilket
minimerar ingrepp och skador på befintliga anläggningar i byggskedet.
Vi skulle uppskatta att Ni fyller i bifogad blankett så väl ni kan och returnerar den tillsammans med 1
exemplar ifylld karta med det portofria svarskuvertet. Rita in de anläggningar och dylikt ni känner till
på den bifogade ritningen, till exempel jordvärme, infiltrationsanläggningar, brunnar, byggnader och
skyddsvärd vegetation.
Vi önskar få in era svar så snart som möjligt, helst inom 10 arbetsdagar.

Fastighetsinformation
Inga förpliktelser eller ansvar uppstår utifrån blanketten. Är du osäker på vad du skall fylla i så fyll i
ändå men notera gärna att uppgiften är osäker. I de fall brunnar och andra anläggningar delas med
grannar andra så anteckna även detta så gott du kan.
På den bifogade ritningen finns även ett förslag inritat för nya vatten- och avloppsledningar samt
placering av den villapumpstation som kommer att anläggas på fastigheten. Detta är ett preliminärt
förslag som kan ändras under projekteringen. Ni är varmt välkomna att tycka till kring dessa
placeringar på Er fastighet. En instruktion från Falu Energi & Vatten med kriterier för
villapumpstationens placering bifogas.
Gatuadress i Enviksbyn:_____________________________________________

Finns jordvärmeanläggning: JA ☐ NEJ ☐ (om ja ange läget på ritning)
Kommentar:______________________________________________________

Finns bergvärmeanläggning: JA ☐ NEJ ☐ (om ja ange läget på ritning)
Kommentar:______________________________________________________

Finns sjövärmeanläggning: JA ☐ NEJ ☐ (om ja ange läget på ritning)

Var god vänd →

Kommentar:______________________________________________________

Grävd vattenbrunn:
Borrad vattenbrunn:

JA ☐ NEJ ☐ (om ja ange läget på ritning)
JA ☐ NEJ ☐ (om ja ange läget på ritning)

Kommentar:_______________________________________________________

Typ utav avloppslösning: _________________________________________
______________________________________________________________
Markera på ritningen ungefärlig placering av anläggningen och ledningar. Exempel på
avloppslösningar: Slambrunn, trekammarbrunn, infiltrationsbädd, minireningsverk.

Kommentarer kring föreslagen placering av nya
vatten- och avloppsledningar samt villapumpstation
(det går också bra att skissa på ritningen):____________________________
_______________________________________________________________

Uppgiftslämnares namn (textat): ____________________________________
Telefon eller e-post där vi kan nå dig med frågor: _______________________

Falu Energi & Vatten AB

Frågor om projektet:

Frågor om blanketten:

Växel: 023-77 49 00

Janne Kallur

Anders Håkansson

Box 213, 791 25 FALUN

Tel: 073-070 95 54

Tel: 010- 615 40 73

Besöksadress:

janne.kallur@projektledarbyran.se

anders.hakansson@ramboll.se

Skyfallsvägen 20, 791 77
Falun

Var god vänd →

