Søndermarksvej 22-52
Primulavej 4-10 og 3-9

Dato
Dok. nr.
Ansvarlig
Direkte tlf.
E-mail

4. april 2019
2019/00059 028
HJP
8929 2810
hjp@energiviborg.dk

Invitation til borgermøde d. 24.4.2019. kl. 17 hos Energi Viborg Vand, Industrivej 15, 8800 Viborg.
På vegne af Viborg Kommune, Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Vand A/S inviteres du/I hermed til borgermøde d. 24. april 2019 kl. 17.
Mødet holdes i Kantinen med indgang gennem porten fra Gørtlervej. Vi håber at du/I har lyst til at komme
og møde os og entreprenøren og hører mere om projektet.
Baggrund:
Viborg Kommune skal lave nyt fortov og cykelsti i begge sider af Søndermarksvej, fra Marsk Stigs Vej til
Guldblommevej.
På Primulavej skiftes fortov og kantsten i begge sider mellem Søndermarksvej og Nellikevej.
Inden der laves nye fortove og cykelsti skal kloakken og fjernvarmerørene renoveres og nogle højspændingskabler skal flyttes og fornyes.
Højspænding: (Net8800)
Nær rundkørslen ved Marsk Stigs Vej / Søndermarksvej skal nogle højspændingskabler flyttes og fornyes.
Disse arbejder er nødvendige før der kan graves for ny kloak. Arbejderne med flytning af højspænding starter
umiddelbart efter Påske.
Kloak: (Energi Viborg Vand)
Der er fælles kloak i området og det vil blive ændret til separatkloak og de enkelte husejere vil få en skelbrønd for regnvand og en skelbrønd for spildevand.
Efter arbejdets udførelse skal hver enkelt husejer ændre kloak på egen grund sådan at kloakforholdene er
opdelt i regn og spildevand og tilsluttes de nye skelbrønde.
Fjernvarme: (Viborg Fjernvarme)
Eksisterende fjernvarmeledning og stikledninger renoveres på strækningen, som følge af de øvrige arbejder.
Cykelsti og fortov: (Viborg Kommune)
Der etableres ensrettet fællessti i hver side af Søndermarksvej mellem Marsk Stigs Vej og Guldblommevej.
Stien kommer til at bestå af cykelbane mod kørebane og fortov.
Arbejdet er planlagt til opstart i maj 2019 og forventes afsluttet i oktober.
ENERGI VIBORG VAND A/S
Industrivej 15
8800 Viborg
Telefon 8929 2929
Cvr.nr.: 25817117
spildevand@energiviborg.dk
energiviborg.dk

Gener:
Vi kan desværre ikke undgå at arbejdet vil medfører spærring af trafik, omkørsler og perioder med begrænset adgang med især med bil frem til Deres ejendom samt støj og støv.
Vi kan dog love at vi vil gøre vores bedste for at gennemfører arbejdet hurtigst muligt og med så få gener
som muligt.
§12 varsling:
Som bygherrer skal vi varsle naboer iht. byggeloven §12 om forestående og større anlægsarbejder.
Det gør vi hermed.
Kopi af byggeloven §12 er vedlagt.
Fotoregistrering:
Før opstart af arbejderne vil personale fra Orbicon, som er projekterende og tilsynsførende for Energi Viborg
Vand A/S og Viborg Kommune, besigtige Deres ejendom udvendigt og de vil foretage fotoregistrering af de
udvendige forhold/facader.
Fotoregistreringen forventes gennemført d. 29-30. april 2019.
Der er ikke behov for at du er hjemme ifbm. fotoregistreringen.
Ønsker De at deltage, eller har oplysninger om eksisterende skader på Deres ejendom, så kontakt venligst
Sofie Heilskov Nielsen på tlf.: 28 44 61 91
Yderligere information:
Efter 1. maj vil De kunne finde mere information om projektet på Energi Viborg’s hjemmeside, se link:
https://www.energiviborg.dk/driftstatus#
Inden arbejdet afsluttes vil Entreprenøren udlevere en tilfredshedserklæring til hver enkelt ejendom, hvorpå
De kan anfører om der mangler ved de udførte arbejder.
På vegne af Viborg Kommune, Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Vand

Henrik Juel Poulsen
Ingeniør
Bilag:
Kloakplan, tegning 02.03

