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Information 

Utbyggnad av allmänt VA Enviksbyn 

Arbetet med att bygga ut allmänt vatten och avlopp i Enviksbyn fortgår. 

Med detta informationsutskick vill vi berätta att det nu går att 

prenumerera på nyheter om projektet via mejl och att en arkeologisk 

undersökning kommer att pågå under maj månad. I samband med det 

kommer personal från Dalarnas museum och Falu Energi & Vatten att 

befinna sig i området. 

Vad händer nu? 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har, med anledning av den planerade utbyggnaden av 

allmänt VA i Enviksbyn, beslutat att en arkeologisk utredning ska utföras i området. 

Dalarnas museum har blivit tilldelade uppdraget att utföra denna utredning.     

Dalarnas museum har bedömt att en fördjupad arkeologisk utredning behöver utföras på 

några ställen längs den tänkta dragningen av vatten- och avloppsledningarna. En 

fördjupad arkeologisk utredning innebär schaktning i de övre jordlagren (den omrörda 

matjorden) för att se om äldre lämningar finns bevarade under markytan.   

Tillstånd för denna schaktning har erhållits av Länsstyrelsen 2020-03-24 med stöd av 7 

kap 6 § expropriationslagen (1972:719). Schaktningen ska enligt tillståndet utföras så att 

minsta skada och intrång vållas. De fastigheter som är direkt berörda av den fördjupade 

arkeologiska utredningen har fått mer information om detta. Schaktningen kommer att 

utföras under maj månad.  

Vad händer sen?   

När schaktningen och den arkeologiska utredningen är klar, troligtvis i juni, så kommer 

Falu Energi & Vatten att diskutera med Länsstyrelsen vad den arkeologiska utredningen 

innebär för VA-utbyggnaden.     
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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 Janne Kallur, telefon 073-070 95 54. 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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