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Information om VA-utbyggnad i Enviksbyn 
VA-utbyggnaden i Enviksbyn fortgår. Just nu pågår Lantmäteriets arbete med att 
besluta om föreslagen ledningssträcka i projektet. 

Under försommaren beslutade Lantmäteriet att pausa arbetet med ledningsrätten. Det 
gjordes med anledning av att det finns en pågående domstolsprocess angående Falu 
kommuns beslut om att upprätta ett verksamhetsområde i Enviksbyn. Beslutet togs 2016 
i kommunfullmäktige. Lantmäteriet kommer inte ta beslut i ledningsrättsfrågan så länge 
det finns en aktiv domstolsprocess. Målet ligger just nu och väntar på beredning i 
kammarrätten i Sundsvall. Vi förväntar oss beslut i kammarrätten innan årsskiftet 
2022/2023.  

Under tiden som rättsväsendet hanterar ärendet fortsätter Lantmäteriets praktiska arbete. 
Under hösten kommer Lantmäteriet utföra en värdering som ska ligga till grund för hur 
stor ersättning berörda fastigheter kommer att få som en följd av ledningsrätten.  

Berörda fastighetsägare kommer att informeras av Lantmäteriet när det är dags för 
värdering och hur den går till. Där får du också information om kontaktperson på 
Lantmäteriet. 

Vad händer efter ledningsförrättningen? 
Om Lantmäteriet ger Falu Energi & Vatten ledningsrätt planerar vi för att upphandla en 
byggentreprenör och påbörja arbetena med att gräva ner allmänna VA-ledningar i 
Enviksbyn.  

Eftersom Lantmäteriets arbete har tagit längre tid än planerat, kommer projektet att 
försenas ytterligare. Vi återkommer med mer information under senhösten. 
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Få information om projektet via mejl 
Nu finns det möjlighet att få information via mejl när ny information om projektet läggs 
upp på projektets hemsida.   

Gör så här för att få information om projektet via mejl: 

1. Gå in på projekthemsidan för Enviksbyn på Falu Energi & Vattens hemsida, 
www.fev.se/enviksbyn 

2. Mitt på startsidan för Enviksbyn finns rubriken ”prenumerera på sidan”. 
Markera med den blå ringen framför ”prenumerera på uppdateringar för den här 
sidan” och fyll i din e-postadress på raden under.  

3. Klicka på OK. 
4. Nu ska du få information om projektet till din e-post varje gång ny information 

läggs upp på projekthemsidan. 

Har du frågor? 
Mer information om utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp till Enviksbyn finns på 
projektets hemsida, www.fev.se/enviksbyn. Projektledare för utbyggnaden av allmänt 
VA i Enviksbyn är David Nordgren, david.nordgren@fev.se. Du kan också kontakta vår 
kundtjänst på 023-77 49 00 eller e-post info@fev.se. Kundtjänstens öppettider är 
vardagar 08.00-16.00.  
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