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Information

Utbyggnad av allmänt VA Enviksbyn
Arbetet med att bygga ut allmänt vatten och avlopp i Enviksbyn har
återupptagits. Med detta informationsutskick vill vi berätta att
projekteringsarbetet har påbörjats igen och att personal från Falu Energi
& Vatten samt Ramböll kommer att befinna sig i området framöver.
Bakgrund
I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt
vatten och avlopp inom Falu kommun. I denna VA-plan är Enviksbyn ett av 20 områden
som det har konstaterats ett behov av en allmän vatten- och avloppslösning för.
Enviksbyn ligger också inom vattenskyddsområde för allmän vattentäkt. Falu Energi &
Vatten AB har i arbetet med vattenskyddsföreskrifterna som togs fram 2008 sett att
området behöver byggas ut för att långsiktigt skydda dricksvattnet. Utbyggnadsstarten
var tidigare planerad till 2016, men arbetet avstannade under våren 2016. Senare under
året, i juni, antog kommunfullmäktige ett förslag till nytt verksamhetsområde för
allmänt vatten och avlopp i Enviksbyn.
Vad händer nu?
Utbyggnaden av allmänt VA till Enviksbyn har skjutits fram i tid och planerad
utbyggnadsstart är nu satt till tidigast hösten/vintern 2019. Arbetet med att projektera en
ny ledningsdragning har påbörjats under hösten 2018. Med anledning därav kommer
Ramböll, som är upphandlade av Falu Energi & Vatten för att sköta projekteringen, att
befinna sig i området framöver för att planera den kommande ledningsdragningen. Detta
innebär att personer i varselkläder kommer att gå runt i området och eventuellt inne på
fastigheter och tomter för att titta på hur ledningarna bäst kan dras fram.
Detta brev har gått ut till dels de fastigheter som nu ligger inom det antagna
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten och som kommer att få en
förbindelsepunkt till allmänt VA, och dels de fastigheter som kan bli berörda av
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ledningsdragningen på ett eller annat sätt, men som inte kommer att få en
förbindelsepunkt.
Har du frågor?
Mer information om utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp till Enviksbyn finns på
projektets hemsida, www.fev.se/enviksbyn. Du kan också kontakta vår kundtjänst på
023-77 49 00 eller e-post info@fev.se. Be att bli kopplad till Åsa Andersson.
Kundtjänstens öppettider är vardagar 08.00-16.00.

