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DALA VATTEN OCH AVFALL AB INFORMERAR 

Grävarbete i Yttervägen 

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) arbetar med att anlägga överföringsledningar mellan 
Leksand och Tällberg på uppdrag av Leksands Vatten AB. Under perioden v.16 - 25 
kommer schaktarbeten ske i Yttervägen och påverka framkomligheten. Områdena för 
grävarbetet är markerat med lila. 

 
Arbetena planeras att starta i vägens södra ände och omfattar ca 150m schakt i väg. När 
denna del är klar kommer arbeten att utföras i vägens norra ände och denna del omfattar 
ca 450m schakt i väg. Vägen kommer vara helt avstängd där schaktarbeten pågår. De som 
har sina infarter inom arbetsområdena kommer bli kontaktade separat.  
 
Information om projektet uppdateras löpande på dalavattenavfall.se/yttervägen . 
 
 
 
 
 



Dala Vatten och Avfall AB 
Datum 
2021-04-08 

  
  

Sida 
2(2) 

 

 

Avfallshantering 

Avfallshantering under grävarbetet kommer att lösas enligt nedan. 
 
Sista ordinarie tömning för era egna kärl blir den 21/4 (ordinarie tömningsdag). 
För er som bor vid Södra infarten (där grävning då har påbörjats och begränsar 
framkomligheten för sopbilen), ni skall placera era kärl på lämplig plats på området 
markerat med rött X. 

 
Övriga fastigheter placerar sina kärl på sin vanliga plats. 
 
I samband med den ordinarie tömningen 21/4 kommer stora gemensamma kärl placeras ut 
i båda ändarna av Yttervägen, dessa skall användas tills hela grävarbetet är färdigt, eftersom 
framkomligheten och möjlighet att vända trafiksäkert inom området är mycket begränsat. 
 
Se karta; blå X för placering av de gemensamma kärlen. 

   
Antal gemensamma kärl och tömningsfrekvens för dessa, kommer att anpassas efter antalet 
fastigheter som berörs av grävarbetet. Efter avslutat grävarbete återgår ni till att använda 
era egna kärl, med ordinarie tömningsdagar. Vi ber er om att ha förståelse för denna 
tillfälliga lösning. 
 
Har ni frågor eller funderingar angående Avfallshanteringen, kontakta: Avfallshandläggare: 
Therese Bolin, 0247-449 69 
 
Hälsningar 
Dala Vatten och Avfall  
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